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Förord 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Ida Nafstad för all handledning hon har 

givit oss. Hon har funnits med som ett stöd under hela vägen genom vägledning, 

uppmuntran och kreativa idéer.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till Krami för män i Malmö som också funnits där 

under processen. Där vill vi tacka personalen som var villig att ställa upp på våra 

intervjuer och där dem passionerat svarade på alla våra frågor. Vi tackar även resten 

av personalen på Krami som fanns med under processen. Såklart riktar vi också ett 

stort tack till deltagarna som valde att ställa upp på våra intervjuer och som generöst 

delade med sig av sina erfarenheter. Det var både givande och lärorikt för oss att ta 

del av era historier. Utan er hade detta inte varit möjligt! 

 

Till sist vill vi tacka alla nära och kära som stöttat oss genom hela denna processen. 

 

 

Lund, 2015-05-25 

Iman Eneim & Irma Jukovic  

 

  



	  

Abstract 
Title: “Dance together but you control” – A study about Krami’s reintegration work 

for men in Malmoe 

Authors: Iman Eneim & Irma Jukovic  

Advisor: Ida Nafstad 

Examiner: Isabel Schoultz 

Course: RÄSK02. Sociology of law 

Keywords: Krami, participant, reintegration, acting, self-will  

 

The purpose of this study has been to examine how Krami for men in Malmoe work 

with the reintegration of offenders into society, and how they succeed in this 

reintegration work. The questions for the study were as follows: what happens in the 

meeting between employees and participants at Krami for men in Malmoe regarding 

their goals and expectations about the reintegration work, and if this meeting may 

have a significant meaning for the reintegration work? And if one can understand how 

Krami for men in Malmoe succeeds in illuminate of Foucault’s theories about 

biopolitics and governmentality? In order to answer the research questions qualitative 

method was chosen were three interviews were carried out with participants and three 

interviews were carried out with employees at Krami. The results of the interviews 

were analyzed using Foucault’s theories about biopolitics and governmentality, and 

Weber’s social action theory. The results of this study show that the meeting between 

the participants and the employees was important for a successful reintegration, where 

the participants view themselves as rational individuals because Krami also views and 

treats them as rational individuals. The results also shows that Krami succeeds in their 

reintegration work because of the participants, in the lightning of Foucault, becomes 

self-regulating individuals.  

 

 

 
  



	  

Sammanfattning  
Titel: ”Dansa tillsammans men du styr” – en studie om Kramis återanpassningsarbete 

för män i Malmö  

Författare: Iman Eneim & Irma Jukovic  

Handledare: Ida Nafstad  

Examinator: Isabel Schoultz 

Kurs: RÄSK02 Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 hp 

Nyckelord: Krami, deltagare, återanpassning, handling, egen vilja 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur Krami för män i Malmö arbetar 

med återanpassning för kriminellt belastade män, samt hur dem lyckas med detta 

arbete. Frågeställningarna för studien har varit följande: Vad sker i mötet mellan 

anställda och deltagare på Krami för män i Malmö gällande deras mål och 

förväntningar kring återanpassningsarbete, och kan mötet ha en betydelse för 

återanpassningsarbetet? Och kan man förstå hur Krami för män i Malmö lyckas i 

ljuset av Foucaults teorier om biopolitik och governmentality? För att kunna svara på 

forskningsfrågorna valdes kvalitativ metod ut där tre stycken intervjuer genomfördes 

med deltagare och tre stycken intervjuer med anställda på Krami. Resultatet av 

intervjuerna analyserades med hjälp av Foucaults maktteorier om biopolitik och 

governmentality samt Webers handlingsteori. Resultatet av denna studie visar på att 

mötet mellan deltagare och anställda var av betydelse för en lyckad återanpassning, 

där deltagarna ser sig själva som rationella individer då Krami också bemöter 

deltagarna som rationella individer. Resultatet visar även på att Krami lyckas med sitt 

återanpassningsarbete på grund av att deltagarna, i ljuset av Foucault, blir 

självreglerande individer.    
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1. Inledning  
I detta kapitel introduceras det valda studieämnet genom en övergripande bild över 

olika samband med kriminalitet. Därefter diskuteras problemområdet kring detta 

som avslutas med en presentation av syfte och frågeställning. I slutet beskrivs även 

studiens disposition samt avgränsning.  

Klienter som är aktuella inom den svenska kriminalvården har oftast samma mönster 

av problematik, där missbruk, arbetslöshet samt avsaknad av bostad är dem mest 

förekommande problemen för en individ (Ekbom m.fl., 2011:299). Dessutom har 

forskning visat på att det finns ett samband mellan kriminalitet och arbetslöshet, där 

kriminalitet och droger också har en stark relation till varandra (Chalfin & Raphael, 

2009:444; Hammersley, 2008:1). För individer som är arbetslösa finns där alltså en 

högre tendens att begå brottsliga handlingar än de individer som innehar ett arbete. 

Vad en individs brottslighet även kan leda till är att de framtida 

sysselsättningsutsikterna påverkas, att individen alltså får svårigheter med att få 

tillgång till arbetsmarknaden på grund av sin brottsliga verksamhet (Chalfin & 

Raphael 2009:462). Som kriminell ökar dessutom risken för att bli socialt exkluderad 

från resten av samhället. Detta menar Giddens (2007) är en ytterligare anledning till 

varför individen kan få svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.  

 

Tiden som en individ spenderar i den kriminella verksamheten gör att denne reducerar 

sina chanser till att leva ett konventionellt liv som då gör att denne ställs utanför 

samhällets normer. Individens avvikande beteende går således inte ihop med de 

normer som gör sig gällande vilket kan vara en av anledningarna till den sociala 

exkluderingen (Nilsson, 2003:80). Vidare kan åtgärder som syftar till att rehabilitera 

och förebygga social exkludering innebära försök till att korrigera ett avvikande 

beteende, eller också innebära tillhandahållande av alternativ till olika beteenden. Där 

det också är viktigt att ha en helhetssyn på olika problem, istället för att åtgärda ett 

problem i taget. Nilsson (2003) menar på att eftersom problem ofta är relaterade till 

varandra blir det svårt att åtgärda endast ett av problemen. Därför bör exempelvis 

arbetslöshet, missbruk och avsaknad av bostad ses i kombination, där det omgivande 



	   2	  

samhället också måste ses som en faktor för att en åtgärd av problem ska kunna 

genomföras.   

 

Om en person som utfört kriminella handlingar vill ha en ny chans till ett laglydigt liv 

behövs samhället som en stödåtgärd. Utan samhällets stöd och hjälp blir det svårt för 

personen, som i majoriteten av sin kriminella karriär stått utanför de sociala 

normerna, att veta hur han/hon ska förhålla sig till samhället. Samhället ska med 

andra ord alltså arbeta med återanpassning till samhället för individen. För att detta 

ska genomföras görs det också diverse insatser av samhället, där en del har blivit 

lyckade och andra har det inte (Sallander & Alvant, 2012:8). Sallander och Alvant 

(2012) menar på att genom att fokusera på åtgärder som skapar förutsättningar för 

återanpassning till samhället, kan återfallsförebyggande arbete också göras. Insatser 

från samhällets sida kan alltså vara en gynnsam investering om dessa lyckas få 

personer som genomför kriminella handlingar att leva ett laglydigt liv. Krami1 är en 

av investeringarna som gjorts från samhällets sida, där inriktningen är att få 

deltagarna ut på arbetsmarknaden och hjälpa dem till att finna, få och behålla ett 

arbete samt leva ett laglydigt liv. Flera olika utvärderingar visar också på att Krami 

faktiskt är en verksamhet och en insats som lyckas med sitt återanpassningsarbete, där 

deltagare b.la. får ett arbete och blir en del av samhället igen (se b.la. Nyström, Jess & 

Soydan, 2009; Fahlén & Näss, 2004; Nordén, Fors & Damsten, 2013) Denna studie 

kommer även handla om Krami för män i Malmö och deras återanpassningsarbete för 

kriminellt belastade män. Detta kommer analyseras utifrån ett rättssociologiskt 

perspektiv där vi ser på makt och normers betydning för återanpassningsarbetet.  

 

1.2 Problemformulering 
Berglund (2007) skriver i ”Vändpunkter och förändringsprocesser. En treårig 

uppföljning av ungdomar från YAR-projektet i Borlänge” att återanpassning av 

kriminella till samhället inte alltid är så enkel. Målet att individerna ska få ett arbete 

och bli självförsörjande finns där, men hinder finns på vägen. Individer som haft en 

kriminell karriär har sällan någon utbildning vilket kan bli en ytterligare svårighet, 

förutom att redan bli sedd som kriminell, att få tillgång till arbetsmarknaden. Det är 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Krami är en samverkan mellan Arbetsförmedling, Socialtjänst och kommun vars syfte är att 
återanpassa kriminellt belastade män till samhället genom att finna, få och behålla ett arbete till dem. 
Krami kommer förklaras närmare i kapitel 2.	  
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inte heller bara arbetsmarknadsperspektivet som försvåras utan också individens 

chans till att få ta del av samhället och dess normer. Detta då individen, som till viss 

del stått utanför normerna i samhället genom sina handlingar, eller som också till viss 

del själv valt att ställa sig utanför normerna, kan få svårigheter till att anpassa sig till 

det allmänt accepterade.  

 

Krami som också jobbar med återanpassning för kriminellt belastade män, genom att 

deltagarna ska finna, få och behålla ett arbete, har alltså ingen enkel uppgift framför 

sig. Problemformuleringen togs upp för att visa läsaren att det finns flera olika 

aspekter som måste has i åtanke när det talas om återanpassning för individer med 

kriminell problematik. Att när det väl är dags för individen att släppa sin kriminella 

karriär kan samhället sätta stopp för dessa. Därför blir det också av större intresse att 

undersöka just hur Krami arbetar med den här återanpassningen och varför Krami 

lyckas med den svåra uppgiften; att återanpassa kriminellt belastade män till 

samhället genom ett arbete.  

 

1.3 Syfte 
Vårt syfte med den här studien är att undersöka hur Krami för män i Malmö arbetar 

med återanpassning för kriminellt belastade män. Vi vill även undersöka vilka mål 

och förväntningar som personalen och deltagarna har på Kramis arbete genom att 

intervjua tre deltagare och tre anställda på Krami. Samt undersöka vad det är som 

leder till att Krami lyckas med sitt arbete. 

1.4 Frågeställningar 
Utifrån det som är sagt i inledningen, syftet samt problemformuleringen är våra 

frågeställningar följande:  

 

1. Vad sker i mötet mellan anställda och deltagare på Krami för män i Malmö 

gällande deras mål och förväntningar kring återanpassningsarbete, och kan 

mötet ha en betydelse för återanpassningsarbetet? 

2. Kan man förstå hur Krami för män i Malmö lyckas i ljuset av Foucaults 

teorier om biopolitik och governmentality?  
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1.5 Begreppsförklaringar  
Vi har valt att ha med ett avsnitt med begreppsförklaringar i vår studie för att undvika 

frågetecken för läsaren. Därför valdes begreppen ut i helhet till vårt ämne och utifrån 

den litteratur vi läst. 

 

1.5.1. Kriminalitet 

 Begreppet kriminalitet beskrivs, enligt Nationalencyklopedin, som handlingar med 

straffbelagda konsekvenser utifrån lagstiftning i samhället (ne.se) Enligt Giddens 

(2007), styr samhället vad som är kriminellt och lagstiftningen kan se olika ut 

beroende på vart i världen du befinner dig. 

 

1.5.2. Sociala normer  
Sociala normer är enligt Foucault (1983) underförstådda regler och förväntningar som 

finns på det mänskliga beteendet inom en viss social grupp eller ett visst samhälle. 

Normerna anger, genom riktlinjer och mönster, hur individer ska agera mot varandra. 

Dessutom anger normer mönster och riktlinjer för hur någonting bör utföras. För att 

en individ ska accepteras och passa in i den sociala gruppen eller samhället måste 

denne anpassa sig till de rådande sociala normerna. De rådande sociala normerna 

behandlar således vad som är accepterat beteende och vad som är avvikande beteende. 

Baier och Svensson (2009:85) skriver vidare att de sociala normerna har ”…sociala 

sammanhang som objekt”. De sociala normerna riktas indirekt mot människor vilket 

innebär att ett brytande av normen inte skadar någon annan på ett direkt sätt (Baier & 

Svensson, 2009:85). 

 

1.5.3. Avvikande beteende  
Individer som bryter mot de rådande sociala normerna pekas enligt Hydén (2010) ut 

som avvikare antingen av sin sociala grupp eller samhället. Individen lever således 

inte upp till de förväntningar som finns i samhället och har därmed gjort ett avvikande 

beteende. Det är ett brett begrepp eftersom det även kan innefatta kriminaliserat 

avvikande beteende som då har en straffrättslig sanktion (Sarnecki, 2006:21f). 
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1.5.4. Återanpassning 
Återanpassning är ett begrepp som är svårdefinierat på svenska, där den engelska 

översättningen ”reintegration” lyckas göra en begriplig förklaring av begreppet. 

Griffiths, Dandurand och Murdoch (2007:3) skriver följande: 

 

Social reintegration is often understood as the support given 

to offenders during their reentry into society following 

inprisonment.  

 

Den här synen menar de ger begreppet en innebörd om att insatser och program ska 

utformas för att hjälpa fångar att leva ett laglydigt liv i samhället efter frigivningen.  

 

1.6 Disposition 
Studien började med ett inledningskapitel där bakgrund, problemformulering, syfte, 

forskningsfrågor samt begreppsförklaringar presenterades. I den andra delen 

presenteras en bakgrund till den valda verksamheten Krami samt deras arbetsmetod. 

Den tredje delen innehåller redogörelser för den valda kvalitativa metoden, 

semistrukturerade intervjuer. Etiska ställningstaganden, metodens tillförlitlighet, 

diskussion om urval samt datainsamlingen presenteras i denna del. Den fjärde delen 

av studien presenterar den tidigare forskning som är relevant för studiefältet. I den 

femte delen presenteras de två valda teorierna samt deras relevans för studien. I den 

sjätte delen görs det sedan analys av empirin utifrån de valda teorierna. Efter detta 

kommer det i den sjunde delen en avslutande diskussion. Där det i den åttonde delen 

görs en redovisning av de använda referenserna och i den sista delen av studien finns 

bilagorna presenterade.  

 

1.7 Avgränsning  
Vi har i den här studien valt att avgränsa oss till att undersöka återanpassningsarbetet 

som sker på Krami för män i Malmö. Vi har valt att bara undersöka Kramis 

verksamhet i Malmö och inga andra städer på grund av att Krami har 24  stycken 

andra verksamheter som skulle göra studien allt för bred. Kramis verksamhet skulle 

även kunna ha andra undersökningsmöjligheter än återanpassningsarbete. Där bland 

annat samverkan är en intressant faktor då det är flera myndigheter som samarbetar 
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inom verksamheten. Dock har vi valt att göra vår avgränsning på grund att det med 

den här studien inte går att täcka in alla aspekter ur Kramis verksamhet och även för 

att vår tid och våra resurser inte räcker till. Eftersom Kramis verksamhet jobbar med 

män från 18 till 35 år i sin verksamhet har vi också valt att gå efter den här 

avgränsningen vad gäller deltagarnas ålder. På det här sättet anser vi att vi kan få en 

bred översikt över deltagarnas uppfattningar om återanpassningsarbetet Krami utför.  

 

Studien kommer alltså kunna se igenom återanpassningsarbetet Krami arbetar med 

men inte andra bitar som t.ex. samverkan. Eftersom vi inte undersöker samverkan 

kommer studien heller inte se igenom varje myndighets uppgift på Krami och inte 

heller vad myndigheterna får ut av Krami. Avgränsningen får således en betydelse då 

den i utgångspunkt kommer utgå från återanpassningsarbetet utifrån 

intervjupersonernas upplevelser och berättelser. Om vi hade tagit med samverkan i 

vår analys också hade den sett helt annorlunda ut eftersom vi nu skulle behöva 

undersöka varje specifik myndighet för sig för att sedan se hur dem som en helhet 

arbetar och sedan svara på varför det ser ut som den gör. Men vårt intresse ligger inte 

i att undersöka myndigheters arbetsuppgifter, utan på uppfattningar av anställda och 

deltagare om återanpassningsarbetet Krami utför. Vårt intresse hade försvunnit om 

även samverkan skulle finnas med som ett undersökningssyfte.     

2. Bakgrund  
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till den verksamhet som kommer undersökas, 

Krami, samt deras arbetsmetod. Detta eftersom det är av vikt att läsaren förstår 

Krami som verksamhet men även deras arbetsmetod, konsekvenspedagogiken, för att 

kunna ha en förståelse för studien och dessutom kunna följa den. 

2.1 Krami för män i Malmö 
Krami för män i Malmö påbörjades först som ett projekt år 1980 i Malmö. Då var det 

ett samarbete mellan Kriminalvården och Arbetsförmedlingen och kallades därför 

Arbetsmarknadsinstitutet, med förkortningen Krami (Nyström, Jess & Soydan, 

2002:33-34). Förkortningen finns kvar än idag men är numera en samverkan mellan 

Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Malmö Stad (www.kramimoa.se). 

Tillskottet har således blivit kommunen, detta eftersom att de insåg att insatserna som 
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gjorts hitintills för lagöverträdare som kommer ut ur fängelset, varit både ineffektiva 

och kostsamma. Klienterna skickades runt till olika instanser och det fanns ingen 

samordning mellan de olika instanserna. De tre myndigheterna insåg att det som 

behövdes var att de tre myndigheterna skulle samarbeta kring den här målgruppen, så 

att dem dels skulle kunna finna, få och behålla ett arbete, men också där en långsiktig 

rehabilitering skulle vara möjlig för klienterna (Nyström m.fl. 2002:34). Det bildades 

därför en ”Krami-modell” med arbetsgrupper som specialiserade sig på att 

rehabilitera unga brottslingar med komplexa sociala problem och integrera dem i den 

öppna arbetsmarknaden (Nyström m.fl. 2002:11). Idag finns det sammanlagt 24 

stycken Krami-verksamheter runtom i Sverige, varav fyra av verksamheterna är 

Krami för kvinnor.  På Krami för män i Malmö arbetar en utav varje tidigare nämnd 

myndighet och detta för att kunna stärka och säkerställa den samverkan som behövs 

för att kunna klara av det tänkta arbetet. Personalen arbetar alla mot gemensamma 

mål där varje deltagare ska finna, få och behålla ett arbete, leva ett laglydigt liv, bli 

självförsörjande samt vara delaktig i nya sociala sammanhang (Nyström m.fl. 

2002:33). 

 

Krami är alltså en verksamhet som riktar sig till människor som haft en kriminell 

bakgrund, som står i stort utanförskap, och är i behov av långsiktigt personligt stöd 

samt vägledning för att uppnå ett arbete och en trygg social förankring. Vidare riktar 

Krami i Malmö, sitt arbete mot en viss målgrupp, vilken är män i åldrarna 18 till 35. 

Männen måste dessutom på något sätt varit i kontakt med Kriminalvården, antingen 

att de suttit i fängelse eller häkte, eller också kontakt på andra vis (Nyström m.fl. 

2002:33). Vad är det då de inskrivna på Krami behöver hjälp med? Oftast handlar det 

om att människor som suttit inne på anstalt under en längre period, släpps ut ur 

anstalten där dem känner sig klara med sin kriminella karriär och vill nu välja andra 

vägar i livet genom att bland annat finna, få och behålla ett arbete. Krami fungerar då 

som ett stöd för deltagarna som ofta inte vet hur de ska gå tillväga för att kunna finna 

ett jobb. Deltagarna känner inte till normerna som finns i samhället vilket kan leda till 

konsekvenser för de när dem väl kommer ut på arbetsmarknaden, genom att de 

exempelvis blir utstötta på sin arbetsplats. Därför arbetar Krami utifrån 

konsekvenspedagogiken, som kommer beskrivas närmare i nästa stycke, där de vill 

betona att allting baseras på dina handlingar och att du också har ett ansvar för dina 

handlingar och dess konsekvenser (Nyström m.fl. 2002:34).  
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Kramis arbete är uppdelat i två olika faser. Den första fasen är vägledningsfasen som 

handlar om att vägleda deltagaren och få fram information om vad personen vill 

arbeta med. Ställa sig frågor om hur Krami som verksamhet och individen som 

deltagare gemensamt ska hitta någonting som passar den enskilde individen. Det är 

viktigt att få deltagaren att känna och förstå att detta är hans egna process där de 

anställda finns som stöd under resans gång. Under denna fas är det även meningen att 

deltagaren ska hitta en praktik, där praktikplatsen också förhoppningsvis kan erbjuda 

en tjänst om deltagaren sköter sig och visar en vilja på arbetsplatsen (Andersson, 

2014). När deltagaren får en anställning har han gått förbi vägledningsfasen och går 

istället till uppföljningsfasen. Den här andra fasen handlar om att Krami blir och är en 

länk mellan arbetsgivaren och den anställde som är inskriven på Krami. Där Krami 

bland annat ser till att det inte uppstår några problem mellan deltagare och 

arbetsgivare, eller mellan deltagare och hans kollegor o.s.v. samt att deltagarna alltid 

kan höra av sig till Krami för stöd även om dem kommit ut på arbetsmarknaden 

(Andersson, 2014).   

  

Förutom de tidigare nämnda kraven för en inskrivning på Krami, finns där några 

ytterligare krav för att en individ ska kunna bli inskriven på Krami. Dessa är nämligen 

att deltagaren måste leva ett laglydigt och drogfritt liv samt ha en ordnad bostad, för 

att kunna få det stöd som han behöver för att etablera sig i samhället. Därför skriver 

deltagaren under ett kontrakt där han lovar att han ska leva ett laglydigt och drogfritt 

liv, och där Krami garanterar honom ett arbete om kontraktet fullföljs (Nyström m.fl., 

2002:37).   

	  

2.2 Konsekvenspedagogiken 
Krami för Män i Malmö använder sig av konsekvenspedagogiken, som är en del av 

socialpedagogiken (Bay, 2006:13), som arbetsmetod i sin verksamhet. 

Konsekvenspedagogiken är grundad av den danske filosofen och psykologen Jens 

Bay som talar om att människan i grunden är ett socialt väsen vars liv och utveckling 

sker i samspel med andra människor. Eftersom en människa utvecklas genom den 

sociala interaktionen tar pedagogiken även sin utgångspunkt i den sociala tillvaron 

samt de krav och förväntningar som följer i samhället. Detta gör att människan enligt 

Bay (2006) inte kan ses som en isolerad individ. Bay (2006) skriver också att, i ett 
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pedagogiskt perspektiv ska varje människa ses som en individ, där denne ska utveckla 

en förmåga att förhålla sig och utföra handlingar utifrån de sociala normerna, där 

normerna alltså reglerar samspelet mellan människorna. Om en person sätter sig 

utanför de gällande normerna sätter denne även sig utanför de villkor som gör sig 

gällande för alla människor. Därav bör en pedagogik, enligt Bay (2006) synliggöra 

sociala normer då dessa kan vara viktiga element för en individs självuppfostran. En 

av de viktigaste uppgifterna för konsekvenspedagogiken blir därför att skapa ramar 

och förutsättningar för en individuell utveckling, detta genom att lägga tonvikten på 

social interaktion och självstudier, utifrån antagandet om att varje individ både tillhör 

och är ansvarig för det samhälle vi lever i. Konsekvenspedagogiken är alltså en 

pedagogisk teori som handlar om social inlärning och utveckling (Bay, 2006:7).   

 

Konsekvenspedagogiken är baserad på existentialismens idéer, som i sin tur är 

grundad på Jean-Paul Sartres tankar om att varje individ är fri till att välja sina egna 

handlingar och att individen med det har ett ansvar för sina handlingar och dess 

konsekvenser. En individ är vad denne visar genom sina handlingar, inte vad han 

säger att han är. Därför bör en individ endast dömas utifrån sina handlingar. 

Begreppen som här gör sig gällande är individuell frihet, val, handlingar och 

konsekvenser. Där den individuella sociala inlärningen utgör en grundläggande 

förutsättning för all annan inlärning (Bay, 2006:14-15). Detta går även vidare på att 

konsekvenspedagogiken har ett humanistiskt förhållningssätt som har en tro på att alla 

människor är lika värda med lika rättigheter och friheter. (Bay, 2006:16) Bay (2006) 

menar på att konsekvenspedagogiken är en praktisk humanism. Humanistisk är den då 

det är individen som är i centrum för sin egen tillvaro och inlärning, praktisk då 

inlärningen ska ske innanför ramarna av den konkreta sociala verkligheten, där ingen 

människa är mer människa än den andre. Därför utgår pedagogiken från, som tidigare 

nämnts, att individen utvecklas socialt genom interaktion med andra människor (Bay, 

2006:117). 

 

Eftersom syftet med konsekvenspedagogiken är att stärka den sociala inlärningen som 

i sin tur syftar till att främja möjligheterna till att interagera med individer i olika 

sociala sammanhang, utvecklade Bay (2006) någonting som kallas den sociala 

handlingskompetensen. Här ingår sju begrepp, vilka är självbestämmande, 

självhjälpande, ansvar, trovärdighet, respekt, samarbetsvilja och tolerans, samt 
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mottaglighet, dessa är handlingsorienterade och gör det sociala till någonting 

funktionellt i förhållande till att kunna fungera i sociala sammanhang. 

Självbestämmande innebär att ha eget ansvar för sitt handlande och sitt beteende som 

denne uppvisar. Individen har också ett personligt ansvar att själv bidra till sin 

personliga utveckling att bli självhjälpande. Här följer ett personligt ansvar att inneha 

förmågan till att handla och ta initiativ på de sätt som bäst gynnar individen och 

dennes omgivning, även att ta initiativ som ska leda vidare till utbildning eller arbete. 

Ansvar handlar om att framträda på ett trovärdigt sätt framför andra, genom att visa 

sammanhanget mellan det individen säger och gör. Ansvaret kopplas vidare till 

trovärdigheten som menar att om du säger en sak men gör en annan är du inte 

trovärdig, den som håller ord och avtal är trovärdig. Om det skulle vara så att en 

individ inte gör detta är det viktigt att personal konfronterar beteendet, för att på så 

sätt kunna visa deltagaren vad som var fel och att de tillsammans kommer fram till 

andra handlingsalternativ. Konfrontationen blir ett viktigt redskap för inlärningen av 

sociala förmågor. Respekt är någonting som fås om en också är villig att visa det. Att 

kunna respektera andra människor och deras åsikter gör att vi kommer in på 

samarbetsvilja och tolerans, vilka är grundläggande förutsättningar för att ingå i ett 

socialt samspel med andra, både i skollivet och arbetslivet, dels att kunna se sig själv i 

sociala sammanhang. Till sist har vi mottaglighet som innebär att aktivt kunna lyssna 

till andra människor och vara öppen mot andra (Bay, 2006:38-41). 

 

Som nämndes tidigare har varje individ ett ansvar för sina handlingar och därmed 

också sina konsekvenser. Det är dock viktigt att förstå att konsekvenser inte är 

detsamma som straff eller sanktioner, utan snarare logiska resultat som följer av en 

individs handlande. Genom skapandet av ramarna, ska det leda till en förståelse för 

individen om att ansvar och konsekvenser inte kan skiljas åt. Bay (2006) skriver att 

handlingar som sker i strid mot de sociala normerna inte kan bortförklaras med 

hänvisning till exempelvis ens livssituation, utan istället har varje individ gjort ett eget 

val. Dock menar han att en ändring av en individs handlingsmönster inte kan främjas 

genom straff eller sanktioner, utan istället ska individen lära sig att inse de negativa 

konsekvenserna av sitt handlande. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att 

konsekvenserna av normbrytande handlingar är kända för individen innan denne 

genomför handlingarna.  Individen bör få veta om att det finns flera olika möjligheter 

att agera på i en viss situation. För om individen inte har vetat om konsekvenserna 
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eller möjligheterna på förhand, har denne heller inte kunnat göra ett val. Kunskapen 

om möjligheterna och konsekvenserna gör att personen endast kan skylla på sig själv i 

de valen där det kan bli fel och ingen annan (Bay, 2006:51). 

 

3. Metod  
I detta kapitel beskrivs en förklaring till den valda arbetsmetoden, kvalitativ intervju, 

för studien. Urvalen, metodens tillförlitlighet samt de etiska perspektiven diskuteras. 

Till sist görs också en presentation av basen för datamaterialet samt en redovisning av 

de teman och mönster som växte fram ur empirin. Detta för att läsaren ska kunna få 

information om hur studien valdes att genomföras.   

3.1 Metodval  
När vi började fundera över vilken metod som skulle passa vår studie och vår 

frågeställning blev den kvalitativa metoden en självklarhet. Detta eftersom vi ville 

undersöka och ta reda på bl.a. varför Krami för män i Malmö lyckas med sitt arbete. 

Vår intention var inte att ta reda på hur många som tycker att Krami lyckas med sitt 

arbete vilket kvantitativ metod hade gett oss. Kvalitativ metod syftar således till att 

lägga tonvikt på ord vid insamling av data, medan den kvantitativa lägger sin tonvikt 

på siffror (Bryman, 2011:340). Det som kännetecknar kvalitativ metod är en induktiv 

syn mellan teori och praktik, med detta menas att teorin appliceras först efter de 

praktiska forskningsresultaten (Bryman, 2011:340). Därför kom vi också att utgå från 

den induktiva metoden, eftersom vi till skillnad från den kvantitativa metoden inte 

ville låta vår frågeställning styras utifrån en teori eller visst tankesätt, utan ha ett öppet 

förhållningssätt och låta materialet tala sitt. Grunden inom den kvalitativa metoden 

bygger på en förståelse av den sociala verkligheten på basis av hur deltagarna i en 

specifik miljö väljer att tolka denna sociala verklighet (Bryman, 2011:341). Därför 

låter vi inte vår uppfattning som forskare styra deltagarnas intressen, utan istället är 

det deltagaren uppfattning som är av vikt. Vad deltagaren uppfattar som betydelsefullt 

och viktigt blir också utgångspunkten för vår forskning.    

 

Inom den kvalitativa metoden finns det sedan olika tillvägagångssätt som kan 

användas där dem vanligaste är intervjuer och observationer av olika slag (Bryman, 
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2011:344). Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer. Detta då intervjuer 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) är lämpliga att använda när det finns ett syfte om 

att studera individers berättelser och åsikter kring deras händelser. Där fördelen med 

den kvalitativa metoden, som den kvantitativa metoden saknar, blir att informationen 

som framställs i mötet med intervjupersonerna får en starkare subjektiv karaktär 

(Kvale & Brinkmann, 2009:133). 

3.2 Semistrukturerad intervju  
Lantz (2013) skriver att det smidigaste sättet att få information om hur en individ 

känner eller uppfattar en viss miljö är genom att ställa frågor. Därför gav detta oss en 

ytterligare anledning till att använda oss av den kvalitativa intervjun, för det är just 

precis det vi vill göra, se hur anställda och deltagare på Krami, uppfattar och upplever 

Kramis återanpassningsarbete.   

 

Inom den kvalitativa intervjun finns det sedan olika intervjumetoder att använda sig 

av där vi valde den semistrukturerade. Detta gjordes eftersom den semistrukturerade 

intervjun ger utrymme för att låta den intervjuade fördjupa sina svar eftersom där sker 

en dialog med den intervjuade och den som intervjuar (May, 2013:162). Dock hade vi 

fortfarande en intervjuguide (se Bilaga 2 och bilaga 3) som följdes där vi hade 

specificerade frågor med specifika teman som berördes under intervjuns gång. 

Någonting som var av fördel till oss av den semistrukturerade intervjun var att 

frågorna inte behövde ställas i den ordning som de var upplagda i intervjuguiden, men 

även att vi kunde ställa andra frågor under intervjuns gång som var relevanta för 

ämnet. Intervjuprocessen blev därmed, om vi ser till Bryman (2011), flexibel. Bryman 

(2011) menar att den flexibla intervjuprocessen tillåter respondenterna att påverka 

intervjuns utveckling, vilket vi menar kan underlätta ett svar på forskningsfrågan.     

 

När vi sedan funderade över transkribering av våra intervjuer bestämde vi oss för att 

inte göra en full transkribering. Utan istället valde vi att lyssna på våra inspelningar av 

intervjuerna tre gånger där vi skrev minnesanteckningar och sedan en sammanfattning 

av intervjun (jfr. Trost, 2010:149-150). Sedan omstrukturerade vi intervjuerna så att 

de skulle passa strukturen i vår intervjuguide. Denna omstruktureringen underlättade 

vår analys eftersom vi tog bort allt ointressant material som inte skulle spela någon 

roll för studiens syfte. Därför valde vi också att använda oss av den här typen av 
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transkribering, då vi kunde skära bort alla oväsentligheter (jfr. Trost, 2010:150). 

Citaten som vi använts oss av i analysen har dock transkriberats ordagrant, där har vi 

inte ändrat om uttalanden. Detta var möjligt då vi hade alla intervjuer inspelade på 

band och därför anser vi också att transkriberingen har en väl grund. Efter att vi gjort 

vår transkribering var det dags att analysera empirin som valdes genom en tematisk 

analys, just på grund av att vi vill fokusera på vad som sägs och inte hur det sägs samt 

där teman och mönster är det vi vill finna av empirin. En närmare beskrivning av 

detta kommer följa i avsnitt 3.6.   

 

3.3 Urval 
Studiens urval kom att bli ett målstyrt urval (Bryman, 2011:350), eftersom vår 

forskningsfråga handlade om organisationen Krami för män i Malmö. Personerna som 

vi valde ut att intervjua fick således en direkt koppling till forskningsfrågan så att det 

fanns en möjlighet för oss att också besvara den.  

 

Med det målstyrda urvalet valde vi därför att intervjua tre anställda på Krami. 

Kriterierna som vi hade var att intervjua en anställd från respektive myndighet; alltså 

en anställd från kommunen, en från Arbetsförmedlingen samt en från Kriminalvården. 

Detta för att kunna få översiktlig uppfattning om återanpassningsarbetet som sker på 

Krami. Vi gjorde även ett urval där vi valde att intervjua tre deltagare på Krami, som 

skulle kunna beskriva sina upplevelser om Kramis återanpassningsarbete. Kriterierna 

som var aktuella för de personer som skulle delta i intervjuerna var att de under 

forskningens period skulle vara inskriva på Krami. Detta då intervjupersonerna blir en 

aktiv del av verksamheten och vet hur den fungerar nu, vilket också underlättar 

identifieringen av deras upplevelser av Kramis återanpassningsarbete.  

 

3.4 Metodens tillförlitlighet  
För att en intervju och dess datainsamling ska kunna bedömas som väl genomförd 

finns det vissa kvalitetskriterier som denna måste uppnå (Lantz, 2013:15). Dessa är 

följande: reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet.  

3.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att metoden som använts i studien också ska ge tillförlitliga 

resultat. Vilket innebär att om någon annan forskare skulle vilja undersöka samma 
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fenomen som oss skulle detta också ge samma resultat, dvs. att samma mätningar ska 

ge likadana resultat vid olika tillfällen (May, 2013:117–118). Kvale (1997) menar 

dock att reliabiliteten är svår att uppnå i en kvalitativ forskning. Detta på grund av 

resultatet som uppnås i en intervju mellan oss och intervjupersonen sker i en social 

interaktion. En social interaktion blir oerhört svår att replikera då alla sociala 

interaktioner kan se annorlunda ut. Detta även om en ny forskare skulle välja att 

använda samma intervjuguider, samma syfte och samma frågeställningar som oss. 

Därmed uppstår stora svårigheter att replikera vår studie.   

 

Våra intervjuer transkriberade vi på dator samma vecka som våra intervjuer 

genomfördes. Vi båda två lyssnade på intervjuerna och båda två skrev också 

minnesanteckningar av vissa delar av intervjuerna. Genom det här tillvägagångssättet 

skulle våra olika anteckningar kunna jämföras och därmed skulle det också kunnas 

göra en reliabilitetskontroll.   

3.4.2. Validitet 
Validitet talar för att undersökningen måste mäta det den är syftad till att mäta 

(Bryman, 2011:352). Lantz (2013) menar att resultaten från intervjun måste visa sig 

vara giltiga. Därför var det viktigt för oss att utforma vår intervjuguide utifrån vårt 

syfte med studien samt utifrån våra frågeställningar. Frågorna var därför väl 

genomtänkta och dubbelkollades alltid med syftet. På det här sättet kunde vi därför 

också säkerställa validiteten eftersom att vi undersökte det vi hade för avsikt att också 

undersöka.  

3.4.3. Generaliserbarhet  
Om resultaten av intervjuer i en kvalitativ studie visar sig vara både reliabla och 

valida, så är det dags att sätta in ett nytt perspektiv för att undersöka om studien är 

tillförlitlig, nämligen generaliserbarhet. Kvale (1997) menar att generaliserbarhet 

handlar om att se om det finns en möjlighet att forskningsresultaten av studien kan 

föras över till andra undersökningspersoner och andra situationer. Bryman (2011) 

menar dock på att det inom kvalitativ forskning är svårt att generalisera resultatet 

förutom i den situationen som den skapats i från början. Detta eftersom den 

kvalitativa forskningen oftast gör intervjuer med ett litet antal individer och därmed 

blir det svårt att generalisera det till andra miljöer. Vi intervjuade tre deltagare och tre 

anställda, vilket är ett litet antal individer som gör att den inte kommer kunna 
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generaliseras för hela Kramis verksamhet, men för den här studien kom det att bli 

generaliserbart.   

3.4.4 Forskarens roll 
Bryman (2011) menar på att det finns en del ting som en forskare bör tänka på vid 

genomförandet av intervjuer. Eftersom en av oss som forskare har praktiserat på 

Krami tidigare har en av oss också en förförståelse till ämnet och har en inblick i vilka 

erfarenheter deltagarna också har. Därmed visste vi om att deltagarna på Krami är en 

sårbar grupp, detta då dem levt i en värld där kriminella handlingar varit någonting 

helt vanligt och utbildning och arbete är någonting som inte funnits med i den 

världen. Detta spelade roll för oss eftersom vi blev tvungna att anpassa språket i 

intervjuerna, för att det skulle bli enkelt för alla att förstå. Denna anpassning fick 

också göras när intervjuguiden planerades från början. Att frågorna skulle vara så pass 

enkla att svara på. För att underlätta det ännu mer för intervjupersonerna valde vi att 

ha intervjuerna i en avslappnad miljö, nämligen i lunchrummet i Kramis lokaler. 

Deltagarna var bekväma med miljön eftersom de spenderar mycket av sin tid på 

Krami, de befinner sig på ”hemmaplan” Vi var dock noga med att rummet skulle vara 

ostört, så att ingen störde oss under intervjun. Under intervjuerna fick vi även tänka 

på att visa hänsyn till intervjupersonerna, speciellt deltagarna då de hade varit med 

om mycket och där alla inte ville berätta lika mycket om allting.  

 

När vi skulle genomföra våra intervjuer ställde vi oss frågan; vilken roll spelar det att 

vi är två stycken som genomför en intervju? Först såg vi detta ur maktrelationer, där 

vi är två kvinnliga studenter, med utbildning i bakgrunden med ett syfte att genomföra 

en forskning. Vi kommer dessutom med en kunskap om samhället och dess fält. 

Vilket gör att vi hamnar i en maktposition. Deltagarna som vi intervjuade var äldre än 

oss de var alla tre män vilket gör att de hamnar i en maktposition samtidigt som dem 

tillhör en sårbar grupp. Svaren är det som produceras i samspelet och där dessa 

nämnda maktrelationer då kan påverka vad som sägs och inte sägs i intervjun. Dessa 

relationer är således någonting som kan prägla vår text. Detta är någonting vi tänkt på 

när vi analyserat material, men där vi tror att de fyra teman som växte fram under 

materialinsamlingen hade kommit fram oberoende av relationerna med 

intervjupersonerna.  
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3.5 Etiska principer 
Bryman (2011) tar upp fyra stycken etiska principer som gör sig gällande för svensk 

forskning och dessa är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Innan vi påbörjade intervjuerna med våra intervjupersoner tilldelade vi dem ett 

informationsbrev (se bilaga 1) som dem fick läsa. I det här informationsbrevet 

beskrev vi syftet med studien där vi även förklarade att medverkandet är frivilligt och 

att de närsomhelst kan välja att dra tillbaka sin medverkan. Med detta hade vi uppfyllt 

informationskravet. Informationsbrevet förklarade för intervjupersonerna om deras 

frivillighet till medverkan där samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna själva 

bestämde över att medverka i intervjun. Alla uppgifter som kan kopplas till våra 

intervjupersoner valde vi att ta bort. Genom detta kunde vi se till att alla 

intervjupersonerna förblev anonyma och med detta kunde vi också se till att uppfylla 

konfidentialitetskravet. Vi bevarade även de personuppgifter som vi hade i hemliga 

mappar på datorn så att obehöriga inte skulle kunna ha tillgång till dessa. Detta gör att 

vi kommer in på uppfyllandet av nyttjandekravet där uppgifterna som samlas in om 

intervjupersonerna endast får användas för forskningsändamålet (Bryman, 2011:132). 

Alla de etiska principerna uppfylldes genom att vi var noga med att få med alla 

kraven i vårt informationsbrev. Vi bad intervjupersonerna läsa igenom brevet innan vi 

påbörjade intervjun där vi även förklarade brevet noga så att det inte skulle bli några 

missförstånd överhuvudtaget. Innan intervjun påbörjades frågade vi även varje 

intervjuperson om tillåtelse för att spela in intervjun, allt för forskningssyftet. Vi 

meddelade även våra intervjupersoner att det skulle finnas möjlighet för dem att ta del 

av forskningen när den väl är avslutad.  

3.6 Datainsamling 
I detta avsnitt redovisas empirin, en introduktion till intervjupersonerna samt en 

redovisning av de teman och mönster som vi fann. Vi har i det här kapitlet valt att 

presentera basen för vårt datamaterial men där vi kommer gå djupare in på empirin i 

förbindelse med analysen, där vi alltså kombinerar dem båda. Analyskapitlet kommer 

därför redogöra empirin samtidigt som den analyserar den.  

 

Eftersom vi har intervjuat tre män på Krami och där anonymisering, som beskrevs i 

förra stycket, är viktig har vi valt att ge fiktiva namn till deltagarna, nämligen, 
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”Adam”, ”Josef” och ”Jakob”. Anonymiseringen var inte bara viktig när det kommer 

till deltagarna utan även när det gäller personalen där vi har valt att använda 

benämningen anställd, alltså anställd 1, anställd 2 samt anställd 3. Varför vi valde att 

öka anonymiteten för de anställda på Krami var på grund av att eftersom 

verksamheten inte är stor finns där heller inte många anställda. Detta hade gjort att 

varje anställd, med eller utan namn hade kunnat identifieras enkelt om vi t.ex. hade 

sagt ”arbetsförmedlaren sa följande”, och därmed hade anonymiteten brustit. Därför 

kommer det i analysen inte framgå vem av de anställda som sagt vad, utan det 

kommer endast framgå att det är ett uttalande av en anställd på Krami.     

 

För att läsaren ska få en inblick av våra respondenter har vi valt att skriva en kort 

presentation om dem. Deltagarnas historia kommer att återberättas kort om hur länge 

de varit inskrivna och lite vad dem gör nu. För de anställda kommer en presentation 

av vilka arbetsuppgifter de har på Krami följa. Presentationen lyder följande:  

 

Deltagare 1, ”Adam”, skrevs in på Krami för män i Malmö första gången år 2011. 

Efter en period fick han ett jobb genom Krami som han dock blev av med, han kom 

inte tillbaka till Krami efter detta och därmed blev han också utskriven från Kramis 

verksamhet. Adams resa har varit en bergochdalbana där han varit inskriven på Krami 

till och från, men där han senast blev inskriven i april 2015. Där han just nu söker 

praktik. 

 

Deltagare 2, ”Josef”, blev inskriven på Krami första gången år 2013, som också han 

fick ett jobb genom Krami. Dock sa han upp sig från sitt jobb och blev därmed också 

utskriven från Krami. Han valde att söka tillbaka till Krami samma dag som han blev 

utskriven och har sedan tre månader tillbaka varit inskriven på Krami igen. Där han 

nu ska ut i praktik. 

 

Deltagare 3, ”Jakob”, blev inskriven på Krami första gången år 2011. Han skrev ut 

sig själv på eget initiativ första gången han blev inskriven, vilket han dock ångrade. 

Ångern ledde till att han kom tillbaka till Krami där han inte helt kan minnas när det 

var exakt han blev inskriven igen. Idag håller ”Jakob” på att utbilda sig.  
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Anställd 1, jobbar som frivårdsinspektör på Krami för män i Malmö där 

arbetsuppgifterna dels är vägledningsarbete med ett antal tilldelade deltagare. 

Dessutom ingår det i en frivårdsinspektörs uppgift på Krami att bevaka så att 

Kriminalvården intresse ständigt finns närvarande inom Kramis verksamhet. 

Frivårdsinspektören har även koll på kölistan, att den följs på rätt sätt. 

 

Anställd 2, har på Krami ett myndighetsuppdrag som arbetsförmedlare och fattar 

bland annat ekonomiska beslut. Arbetsförmedlaren har inte samma arbetsuppgifter 

som övrig personal som vägleder, utan finns snarare där som stöttning för deltagarna. 

Arbetsförmedlaren har även hand om det administrativa arbetet på Krami, där alla 

deltagare är inskrivna hos förmedlaren. Ett av de viktigaste uppdragen 

arbetsförmedlaren har är att vara en länk mellan arbetsgivare och deltagare där syftet 

är att se till att allting följs enligt regler och lagar som finns. Samt där uppföljning 

med deltagare ingår som en viktig uppgift.  

 

Anställd 3, är kommunanställd på Krami och är anställd som 

arbetsmarknadssekreterare. Arbetsmarknadssekreteraren huvudsakliga uppgift är att 

vägleda deltagare mot de mål som deltagaren själv har, men också de mål som Krami 

har. Den kommunalanställda vägleder ett antal tilldelade deltagare ut till 

arbetsmarknaden genom att b.la. hjälpa dem med att skriva personliga brev och finnas 

som ett stöd under den perioden som deltagaren är inskriven på Krami. Den 

kommunalanställda jobbar dessutom också med uppföljning av deltagare, liksom alla 

anställda på Krami. 

 

Genom en tematisk analys som fokuserar på vad som sägs och inte hur det sägs 

(Bryman, 2011:527), lyckades vi finna fyra stycken teman som också kommer ligga 

till grund för vår analys. Dessa fyra teman är följande: att styra sig själv, konflikt, 

mål och värderingar samt organisation. De här fyra teman fann vi genom, som 

Bryman (2011) rekommenderar att en forskare bör vid en tematisk analys, att läsa 

igenom vårt utskrivna material ett flertal gånger och där vi sedan valde ut 

intervjupersonernas utsagor efter varje tema för sig. Den tematiska analysen valdes 

just eftersom vi ville få fram vad det är deltagarna och de anställda tycker och tänker 

om målen och förväntningarna på återanpassningsarbetet. Vi ville inte veta hur dem 

sa det vilket b.la. en strukturell analys (Bryman, 2011:527), hade givit oss.  
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4. Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning om Krami som förekom på forskningsfältet 

där en diskussion om dessa följer. Detta för att visa vilken kunskap som finns och inte 

finns kring ämnet.    

Det första relevanta materialet vi fann om Krami var rapporten ”Med arbete som 

insats, Klienteffekter och samhällsekonomisk lönsamhet i socialt arbete” (2002) av 

Nyström, Jess och Soydan. Rapporten utvärderar och jämför Krami med en annan 

insats som heter Knuff- programmet. I denna rapport ingår två olika utvärderingar av 

Krami- programmet där den ena utvärderingen bygger på en klienteffektstudie och 

utvärderar ifall deltagarens sociala situation förbättrats efter att de deltagit i 

programmet. Där den andra utvärderingen är en samhällsekonomisk utvärdering som 

jämför den samhällsekonomiska lönsamheten i Krami- programmet. Utvärderingen 

visar att för varje deltagare som kommer ut och får ett jobb, får samhället tillbaka 15 

kronor. Detta visar att Krami är en gynnsam investering från samhällets sida för att 

förebygga brott och återanpassa individerna i samhället. 

 

”Utvärdering av Krami för brottsdömda i Kriminalvården. En arbetsmarknadsinsats 

för att minska arbetslöshet och återfall i brott” (2013) är en utvärdering som gjorts 

om Krami. I denna utvärdering skriver författarna att det finns belägg för en forskning 

som tyder på att det finns ett klart samband mellan arbetslöshet och kriminalitet. 

Krami arbetar som tidigare nämnt med brottsdömda vars syfte är att hjälpa de in i 

arbetslivet samt leva ett laglydigt liv, alltså återanpassning. Utvärderingen syftade 

därför till att undersöka om deltagarna på Krami är kopplade till högre sysselsättning, 

jämfört med andra brottsdömda kriminalvårdsklienter och om det leder till mindre 

brottsfall. Där dem även ville undersöka vilka faktorer som i sådana fall inverkar på 

detta samband. Utvärderingen kom fram till att, sannolikheten för en frivårdsklient att 

få ett arbete är större om denne är inskriven på Krami. De kunde dock inte vidare dra 

en säker slutsats om att Krami minskar återfall i brott, även om resultatet visade sig 

vara positivt. Detta då utvärderingen inte har kunnat kontrollera alla 

bakgrundsfaktorer av betydelse för deltagare på Krami samt brottsåterfall.  
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Rapporten ”Brottsförebyggande arbete i praktiken – 19 lokala projekt” (2004) är en 

annan utvärdering som gjorts om Krami, från Brottsförebyggande rådets (BRÅ) sida, 

och deras brottsförebyggande arbete.  Det som presenteras i denna rapport är att 

individer som deltar i Krami får ett bättre socialt liv och lever ett mer ordningsamt liv 

i jämförelse med hur deltagarnas liv såg ut tidigare. Utvärderingen visar även på att 

mer än hälften av deltagarna som deltagit i programmet i Örebro, har fått en fast 

anställning. En medverkan i Krami visar även på att det är färre som återfaller i brott 

och fler som återanpassas till samhället.  Författarna till Brå:s rapport, Fahlén och 

Näss (2004), menar på att social träning samt arbete bidrar till dessa goda resultat. 

Där en sysselsättning som skapar gemenskap kan vara nyckeln då den enskilde 

verkligen känner sig behövd.   

 

Utvärderingarna som beskrivits i avsnittet visar tydliga tecken på att Krami och deras 

arbetssätt lyckas på ett eller annat sätt. Dock är det ingen forskning som gjorts på det 

här området, då utvärdering inte är samma sak som en forskning, om varför Krami 

lyckas. Just därför blir det av ett större intresse för oss att undersöka och forska kring 

någonting som inte har forskats om tidigare, nämligen varför Krami för män i Malmö 

lyckas med sitt återanpassningsarbete och vilka uppfattningar de inblandade, då alltså 

personal och deltagare, har kring arbetet.  

 

5. Teoretiska ansatser 
I detta kapitel görs det en redogörelse för de valda teorierna. Vilka är Foucaults 

biopolitik och maktteori, samt Webers handlingsteori, som är goda för att analysera 

vårt material.   

5.1 Biopolitik och governmentality  
I boken ”Övervakning och straff” (2004) skriver Foucault bland annat om en ny form 

av makt, nämligen den disciplinära makten. Utgångspunkten för den här disciplinära 

tekniken är enligt Foucault (2004) kroppen och dess relation till makt och kunskap. 

Kroppen manipuleras och regleras genom olika maktförhållanden vilket gör att 

människors handlande möjliggörs men också begränsas i de maktrelationer som 

existerar. Upprätthållandet av den disciplinära makten görs genom disciplinering, t.ex. 
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konstant övervakning, vilket leder till sanktioner om individen bryter mot normerna 

(Farsethås, 2009:225). Regler och förordningar som individen är tvungen att förhålla 

sig till blir därmed en del av makten. I fängelse bestäms det för individen när denne 

ska vakna, när denne ska äta, när denne ska jobba, när denne ska sova o.s.v. Kroppen 

kontrolleras genom disciplinering, där den disciplinära tekniken producerar individen. 

Individer är således någonting som konstitueras med hjälp av tekniker som har en 

inverkan på kroppen (Farsethås, 2009:228). Därmed skiljs individen från det 

kollektiva där denne nu utsätts för diverse disciplinära tekniker. Vad som 

kännetecknar den disciplinära makten är ...den hierarkiska översynen, den 

normaliserande sanktionen och integrationen av dessa i olika examensprocesser 

(Lindgren, 2007:254). Därför ska makten heller inte ses som någonting negativt. 

Vidare talar Foucault om att den disciplinära makten är allomfattande, vilket gör att 

den inte bara gör sig gällande i fängelset. Utan den har som mål att, oavsett vilken 

institution som gör sig gällande, fängelse som skola, forma fogliga kroppar som kan 

användas, omvandlas och utvecklas (Lindgren, 2007:254). 

 

Under Michel Foucaults (1976a/2002) sista och öppna föreläsningsserie på Collegé de 

France skapade han dock nya makttekniker som istället har befolkningen som sitt 

objekt. Nämligen biomakt eller också biopolitik. Biomakt är en makt i två riktningar, 

dels handlar den fortfarande om en disciplinering av individen men också en reglering 

av hela befolkningen. Foucaults (1976a/2002) intresse ligger i makten och dess 

utövande samt dess effekter på de som blir utsatta för maktutövningen. Biopolitiken 

fokuserar nu på en normaliserande makt istället för en makt med lagstiftade principer. 

Alltså sker en övergång av norm till normalitet, där biopolitiken kontroller och 

förändrar individers livsprocesser (Foucault, 1976a/2002:143). Kroppens 

handlingsmöjligheter regleras men dock utan våld eller tvång, utan istället är det 

normaliserande strategier och tekniker som reglerar individers sätt att både tänka och 

handla.  

 

Foucaults (1976c/2002) tankar om makt började i hans senare arbeten få ännu en 

förskjutning. Nu talade han istället om hur individen och dess subjekt konstitueras i 

maktrelationer och kunskapsrelationer genom självreglerande tekniker. Subjektet får 

en kontroll där denne nu kan reglera sig själv i relation till det som framställts som 

normalt och rimligt. Individen har själv börjat bli medveten om vilka som är de goda 



	   22	  

och rätta handlingarna att välja. Genom den här normaliserande makten och 

självreglerande tekniken går vi in på Foucaults tankar om styrning och självstyrning. 

Den här styrningsmentaliteten benämner Foucault som governmentality vilken han 

menar är den styrningsmentalitet som karakteriserar maktutövningen i moderna 

samhällen (Lindgren, 2007:258). Governmentality ses också av Foucault som 

någonting som kan studera hur makt påverkar människors sätt att tänka och handla. 

Styrningsmentaliteten ska också öka förståelsen för förändringarna som sker av 

politisk styrning av makt. T.ex. ses den liberala demokratins framväxt som en 

omvandling av maktutövningen och detta är någonting som är ett typiskt drag för den 

historiska utvecklingen som skett av styrningsmentaliteter i västvärlden, där makten 

föredras i former av styrning istället för andra maktformer, som kunglig makt. 

Lindgren (2007:258) beskriver begreppet governmentality på följande sätt:  

 

Begreppet implicerar en specifik rationalitet eller specifikt 

tankesätt när det gäller styrning och ledning, och termen 

”mentalitet” antyder att det handlar om en historiskt given ram.    

 

Foucault använder sig av begreppet the conduct of conduct i sin styrningsmentalitet, 

som här handlar, till skillnad från disciplinära tekniker, om att mindre vikt läggs på 

tvång och övervakning. Istället går det över till att handla om kalkylerbara och 

medvetna aktiviteter vars syfte är att påverka människors sätt att tänka och handla. 

Han har alltså med begreppet lyckats skapa en styrningsmentalitet som kan göra sig 

gällande på olika sociala fält. Governmentality talar alltså om en indirekt styrning 

som förskjuter ansvaret från staten till individen. Den här styrningen menar Foucault 

(1978/2003) handlar om att individen ska lära sig att styra sig själv. Det ska ske en 

självreglering av individen utan våld och tvång. Istället är det frivilligheten som 

betonas här. Individen kan göra ett val, antingen följa styrningen eller också bortse 

från den. Teknikerna som används för att individen ska få denna kunskap är genom 

olika styrningsinstrument. Det kan t.ex. handla om styrningsinstrument i from av 

beteendekoder, självregleringssystem, individuell rådgivning och tekniker för 

självhjälp. Det är alltså en offentlighet som ger upplysningar om hur alla människor 

kan få ett gott liv (Lindgren, 2007:260). 
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Foucault har dessutom bidragit med begreppet homo economicus som var en syn på 

kriminalitet som gjorde det möjligt att analysera nyliberala samhällen där brottslingen 

ses som en rationell aktör, som precis som alla andra själv har en möjlighet att 

kalkylera med både vinster och förluster.  

 

Till sist ska det också tas upp att Foucault (1974/2001) inte anser att makt ska talas 

som någonting negativt. Negativa termer är inte någonting som bör associeras med 

makt, utan istället ska makt ses som någonting produktivt. Makt är det som 

producerar vår verklighet och makten är den som bekräftar sanningar som gör sig 

gällande, så att vi på så sätt kan se oss själva men också vår omvärld på ett visst 

bestämt sätt. I en institution formas det således en bestämd social ordning och en 

individ lär sig därmed att handla och tänka på ett visst bestämt sätt (Foucault, 

1974/2001:227).      

 

5.2 Webers handlingsteori  
Sociologen Max Weber utformade en teori som studerar mänskligt beteende där han 

ville förstå bakgrundsfaktorerna till hur och varför en individ väljer att handla på det 

sätt som denne gör. Weber gjorde detta genom att utforma olika idealtyper för att 

kunna analysera och klassificera handlingar utifrån aktörens mål samt motiv (Månson 

2003:111). De olika idealtyperna finns i fyra olika handlingstyper, vilka är följande:  

• Målrationellt handlande – vilket innebär att en individ handlar utifrån att 

uppnå ett bestämt mål. Aktören bedömer vilka medel som ska användas för att 

effektivast uppnå det uppsatta målet och handlar sedan utifrån det. Individen 

är medveten om sina värderingar men överväger olika konsekvenser av sitt 

handlande.  

• Värderationellt handlande- då handlar individen utifrån en bestämd tro av ett 

visst värde. Det kan b.la. vara baserat på etiska och religiösa värden. Med 

andra ord är det egenvärdet hos individen som avgör ett beteende hos denne. 

Detta oberoende av handlingens effekt. 

• Traditionellt handlande- är handlingar som avgörs utav ingrodda vanor eller 

tradition. Den centrala avvägningen för individen är hur handlingen ska 

utföras.   
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• Affektuellt/ Emotionellt handlande- det som styr handlingen här är aktörens 

specifika känslor eller affektioner i situationen. Utifrån detta handlande har 

individen i åtanke om vilka medel som ska användas men även vilket mål den 

specifika handlingen är ämnad till att uppnå (Månson 2003:111). 

 

Weber menar på att utifrån dessa fyra handlingstyper går det att skapa en förklarande 

förståelse för en individs handlande. Det traditionella samt affektuella handlandet 

skiljer sig ifrån det värderationella och målrationella handlandet, då de förstnämnda 

inte räknas som ett rationellt handlande. Individens handlingar styrs istället av 

tradition och känslan och individen kan sakna medvetenhet om sambandet som finns 

mellan handlingen samt det som ligger bakom till att individen handlar på ett visst sätt 

(Månson 2007:75). 

 

Utöver det sociala handlandet talar Weber även om maktutövning som sker i 

samhället, såsom klass, stat eller organisation. En av Webers viktigaste begrepp inom 

detta är legitim maktutövning (Månsson, 2007:74). Han ställer sig frågan om varför 

människor handlar i enlighet med organisatorisk eller institutionell ordning. Weber 

förklarar att individen kan uppfatta en social ordning som legitim utifrån fyra 

idealtypiska legitimitetsformer (Månson, 2007:75). Den traditionella legitimiteten 

som är en av de idealtypiska legitimitetsformerna, då den varit legitim i flera år och 

blir en vana samt tradition. En annan förklarning är karismatisk legitimitet, vilket 

innefattar en känslomässig tro på ett ideal. Den värderationella legitimiteteten som 

stärks av ens egen tro till att tro på den absoluta giltigheten. Sedan har vi den 

målrationella legitimiteten, där det är regler som aktören anser sig vara legitima. Den 

målrationella legitimiteten skulle kunna ses utifrån två perspektiv av aktören. 

Antingen är den legitim då den är en gemensam överenskommelse mellan de två 

aktörerna, eller också har reglerna skapats utav en myndighet som aktören anses sig 

se som legitim och därmed samtycker denne (Månsson, 2007:75). 

 

Vidare har Weber också skapat olika idealtypsbegrepp för att förklara 

organisationsformer och vilka av de legitima auktoriteterna som dominerar 

organisationsformen. Där nämner han den traditionella organisationen vars dominans 

av handlande ligger i traditionella handlingar med en auktoritet av traditionell 

legitimitet. Den karismatiska rörelsen vars dominans av handlande ligger i affektuella 
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handlingar och karismatisk legitimitet som auktoritet. Till sist har vi det mest 

uppmärksammade idealtypsbegreppet, nämligen ”byråkratin”. I den byråkratiska 

förvaltningsstaben ligger dominansen av handlande i det målrationella handlandet och 

auktoriteten är av målrationell legitimitet. Weber menar på att det inom byråkratin 

finns flera olika kännetecken. Weber delar in dessa kännetecken i tre olika grupper. 

Den första gruppen tas sådana faktorer upp såsom föreställningarna som finns i en 

byråkrati, både allmänna men även ömsesidiga mellan aktörerna. Exempel på dessa 

föreställningar innefattar bland annat en gemensam överenskommelse som reglerna 

fastställs utifrån, dessa regler ska följas utav organisationens medlemmar. Den andra 

gruppen handlar om byråkratin som ett rationellt auktoritetsystem, där det finns 

faktorer som kännetecknar detta. Ett kännetecken är att reglerna inom byråkratin som 

är till för att följas är tekniska regler eller normer. Sedan har vi den sista gruppen, där 

administration i byråkratin står i fokus. Weber har även förklarat hur en typisk 

rationell byråkrati kan se ut och administrationen i det hela. Inom byråkratin ska de 

olika tjänsteinnehavarna samt förvaltningsstaben följa olika kriterier för att räknas 

som en lyckad legitim organisation (Månsson, 2007:75). 

	  

5.3 Teoriernas relevans för studien 
Efter att vi hade analyserat vår insamlade empiri blev det dags att finna teorier som 

skulle kunna förklara och analysera de teman och mönstren som vi fann. Foucaults 

teorier om biopolitik och governmentality blev relevanta då hans begrepp skulle 

kunna ge en förklaring på hur Krami arbetar på ett djupare perspektiv. Att det här 

mötet mellan individ och organisation förklaras på ett sätt som ger förståelse för hur 

och varför en individ återanpassas till samhället. Hans begrepp om homo economicus 

gör sig också relevanta eftersom den erbjuder en annorlunda syn på individer som 

begår brottsliga handlingar. När vi då talar om handlingar är det Webers tur att göra 

förklaringar, Webers idealtyper menar vi kan förklara det konkreta handlandet 

individen, dvs. deltagaren på Krami väljer att göra. Men även att det kan förklara 

handlandet som personalen och organisationen i sig väljer att göra. Men även Webers 

begrepp om byråkratin som kan förklara på vilket sätt Krami som verksamhet har en 

relation med sina deltagare. Detta gör också att Foucault och Weber faktiskt kan ses 

ur ett perspektiv tillsammans. Detta då det inte bara är Weber som förklarar varför en 

individ väljer att handla som denne gör, utan även Foucault ger förklaringar till det.  

De båda ger även förklaringar till varför en individ väljer att gå under en organisation 
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och också följa den, samt på vilket sätt detta påverkar individen. Båda två ger 

förklaringar, men förklaringarna görs på olika nivåer och därför menar vi att de kan 

komplettera varandra. Eftersom Krami kan representera organisationen och deltagarna 

som individer i denna organisation anser vi att de två teorierna är relevanta för 

studien.  

6. Analys 
I den här delen kommer resultat av vår empiri analyseras utifrån de presenterade 

teorierna. Analysen kommer ske utifrån fyra olika teman.   

Vi kommer i det här kapitlet göra en analys av vårt datamaterial utifrån Foucaults 

maktteorier samt Webers handlingsteori. Där Foucault kommer vara den övergripande 

teorin som kan vara till hjälp för att förklara vad som sker på Krami. Med bruk av 

Webers förklaringsmodeller ska vi även analysera det konkreta handlandet som våra 

intervjupersoner genomför.  

 

Genom den tematiska analysen fann vi fyra mönster som också är utgångspunkten för 

vår analys, dessa är följande: att styra sig själv, konflikt, mål och värderingar samt 

organisation. De här fyra teman kommer kunna relateras till våra syften, 

frågeställningar samt vår problemformulering. Som vi skrev i problemformuleringen 

är det inte enkelt att återanpassa individer som genomfört brottsliga handlingar till 

samhället igen. Inte minst är det svårt att få ut de på den öppna arbetsmarknaden på 

grund av att dem ses utifrån sina kriminella handlingar. Men det är just detta Krami 

lyckas med, även om det är svårt, och analysen kommer nu kunna svara på varför det 

är så. 

 

6.1 Att styra sig själv  
I den här delen kommer vi analysera temat att styra sig själv vilket var ett tema som 

präglade Kramis verksamhet men också deltagarnas process, där det talades om 

vikten av att deltagarna har en egen vilja och eget ansvar att vilja förändra sig.  

 

Frågan ”vad gjorde du en vanlig dag för fem år sedan om du jämför med vad du gör 

nu?” ställdes till samtliga deltagare som vi intervjuade där de alla tre berättade 
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liknande händelser om sin bakgrund. ”Adam” berättade att för fem år sedan 

sysselsatte han sig med diverse kriminella handlingar där han inte tog något ansvar för 

sitt liv, utan han tog istället var dag som den kom. Utbildning eller arbete var inte 

någonting som fanns i hans värld och var inte någonting han kunde tänka sig göra. 

Där han berättade följande:  

 

”…satt jag inne, hittade på en massa saker här och där. Tänkte inte lika 

mycket ansvar som jag gör idag. Krami är det som motiverar mig. (”Adam”) 

 

”Josef” satt även han i fängelse för fem år sedan och det enda han då tänkte på var att 

tjäna pengar. Det var inte viktigt hur pengarna tjänades in utan skedde på olika sätt, 

b.la. genom kriminella handlingar.  

 

”…kunde inte sitta stilla utan sökte bara pengar pengar pengar.”(”Josef”)  

 

”Jakob” var för fem år sedan djupt inne i sin kriminalitet där han även hade problem 

med sitt missbruk av droger. Hans emotionella liv drabbades av kriminaliteten och 

missbruket där han inte kände att han var lycklig.   

 

”…och var kriminell, mådde allmänt skit och förmodligen påtänd på någon 

drog och var allmänt förbannad på livet.” (”Jakob”) 

 

Ovanstående citat visar att våra tre deltagare alla hade en faktor gemensam, nämligen 

att de alla hade varit i kontakt med någon slags institution. Alla tre hade under sin 

livsperiod suttit i fängelse, häkte och/eller behandlingshem för droger. Utifrån 

Foucaults (2010) förklaringsmodeller har deltagarna haft erfarenheter med olika 

disciplinära system, då disciplinära institutioner, som fängelse, blev en reaktion på 

deras handlande. Deltagarnas beteenden korrigerades alltså genom disciplinära 

tekniker som Foucault (2010) beskriver dem, där fängelset de sitter i är den 

hierarkiska översynen, den normaliserade sanktionen är deras tid i fängelset, samt 

integrationen, där de efter sin fängelsetid ska komma ut som nya människor ute ur sin 

kriminalitet. Genom tiden på de olika institutionerna hade intervjupersonerna ingen 

möjlighet att styra över sig själva eller sitt liv. Detta förklarade ”Jakob” på följande 

vis: 



	   28	  

 

”De andra behandlingarna jag gått har haft punkter, punkt 1 punkt 2 som 

man ska följa, nämen asså du vet och du ska följa det till punkt å pricka, det 

finns bara en väg att gå, alla är likadana, vi behandlar alla på samma sätt” 

(”Jakob”) 

 

Citatet visar att intervjupersonerna kommer från en värld där de inkorporerat 

normerna som finns i de olika institutionerna där regler och regimer varit någonting 

helt vanligt. De släpps ut från den disciplinära makten som tydligt reglerat deras liv, 

en makt som bestämt vilken tid de ska vakna, vilken tid de ska äta frukost, vilken tid 

de ska arbeta o.s.v., till ett liv där denna makt inte längre gör sig gällande. Nu släpps 

dem ut i en värld där det finns en möjlighet men också ett ansvar att bestämma över 

sig själv. Den här världen är alltså till en början Krami, en organisation som inte 

längre bygger på regler och regimer i lika stor utsträckning, utan där frivillighet, fri 

vilja och eget initiativ är grundpelarna. Den här möjligheten till att styra sig själv gör 

att Foucault och hans självbildningstekniker inom biopolitik börjar speglas in. 

Deltagarna ska alltså lära sig sina intressen och också hur de når upp till dessa, det ska 

bli en normaliserande makt som kontrollerar och förändrar deltagarna till att de ska bli 

rationella människor som följer dessa intressen. Det sker dock inte med en disciplinär 

makt där tvång och våld gör sig gällande, utan istället strategier och tekniker, i 

Kramis fall konsekvenspedagogiken som strategi, som kommer reglera deltagarnas 

sätt att både tänka och handla.  

 

Det egna initiativet präglade intervjuerna med deltagarna som berättade följande: 

 

”Jag var trött på mitt liv och kände det var nog. Ville göra en vändning. 

Jag hörde att man kunde få jobb genom Krami, så därför gick jag dit” 

(”Adam”) 

 

”Jag själv som ska ut i världen” (”Josef”)   

 

”Ditt eget initiativ, vill du är de 100% där på att hjälpa dig”  (”Josef”) 
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Citaten visar på att när deltagarna talar om att komma ut i världen ger de oss en 

indikation på att de är redo att lämna en annan värld bakom sig. De ska således 

komma ut till en värld som vi i alla utgångspunkt följer. Det är här det egna styrandet 

börjar göra sig allt mer gällande, då Krami ständigt vill att individen själv ska arbeta 

för att nå sina olika mål. Med förklaring av Foucaults maktteori, använder sig Krami 

av indirekt styrning genom att de använder sig av konsekvenspedagogiken som ett 

styrningsinstrument som ska ändra beteenden, där ett självregleringssystem också ska 

utvecklas för deltagarna. Att det är de själva som styr sin process. Ett citat som stärker 

detta är följande:  

 

”Dansa tillsammans men du styr. Dom för, dom som ska föra, dansa men där 

deltagarna styr. Dans som börja snubbla då är min roll att räta upp det.” (Anställd) 

 

Ett tydligt mönster som gjorde sig gällande bland våra deltagare var att de alla någon 

gång hade blivit utskrivna från Krami och därmed gjort att avbrott i sin process. Där 

deras orsaker till avbrotten var följande: 

 

”Jag sa upp mig från jobbet och blev utskriven. Visste jag skulle bli det men gjorde 

ändå.” (”Adam”) 

 

”Jag blev av med jobbet och sen kom jag inte tillbaka och med det blev jag 

utskriven.” (”Josef”) 

 

”I början när jag kom hit var jag så pass dåligt skick så jag skrev ut mig själv. Men 

kom tillbaka för jag insåg vad Krami egentligen handlar om.” (”Jakob”) 

 

Citaten visar alltså de olika anledningarna till varför de tre deltagarna blev utskrivna, 

men där de alla också valde kom tillbaka till Krami. Efter att ha varit på institutioner 

där disciplinära tekniker blev utövat, där deltagarna varit inlåsta och upplevt tvång, 

ser de nu att de är under ett annat slags tvång där de har en flyktmöjlighet. Deltagarna 

ser att det finns en möjlighet för dem att lätta på sin situation, de har en utväg ut ur 

detta och de väljer också att prova den. Det finns ingen som tvingar kvar dem och 

därför utgår deltagaren från sina traditionella handlingar där han gör som han alltid 

annars gör, flyr så fort det blir motstånd. Därför blir dessa utskrivningar och avbrott 
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en inlärning i en process, där en ny normalitet skapas. Genom att alla tre 

intervjupersoner valde att komma tillbaka till Krami har dem valt att komma tillbaka 

till styrningen igen. Deltagaren är i en process var han ständigt lär sig vad det innebär 

att vara en rationell människa, enligt Kramis definitioner av detta, som vet vad som är 

bäst för honom och kommer därför också tillbaka. Deltagarna valde alltså själva det 

”rätta” genom att underkasta sig styrningen och därmed har ansvaret också förskjutits 

från staten till individen.   

 

Genom att intervjupersonerna väljer att skriva in sig på Krami underordnar de sig 

också organisationen. Deltagarna väljer dock att underkasta sig detta frivilligt. Varför 

de väljer att göra detta skulle Weber förklara med att det handlar om en legitim 

maktutövning. Alltså en målrationell legitimitet där det finns en gemensam 

överenskommelse mellan aktörerna, då mellan Krami som organisation och 

intervjupersonerna som deltagare. Den gemensamma överenskommelsen gör sig 

gällande redan när intervjupersonerna kommer till Krami första dagen där de skriver 

under ett kontrakt som säger nej till kriminalitet, nej till droger samt nej till hot och 

våld. Den gemensamma överenskommelsen skulle utifrån Foucaults teori kunna 

beskrivas som en upplysningsform. Att den gemensamma överenskommelsen ska 

vara en upplysning till deltagarna om olika beteendekoder som dem bör ta till sig, för 

att veta hur de ska bete sig och förhålla sig. När Krami då beskriver för deltagaren vad 

ett gott liv kan vara för honom och att överenskommelsen är ett sätt att kunna komma 

dit väljer deltagaren att gå efter styrningen. Alltså blir den gemensamma 

överenskommelsen någonting som deltagaren väljer att skriva under av eget intresse, 

men också skriver han under den för att han anser det är en legitim maktutövning som 

utövas. 

6.2 Konflikt  
I denna del kommer temat konflikt analyseras. Det är inte konflikt i den bemärkelsen 

där våld eller hot är inblandat, utan snarare konflikter och konfrontationer som sker 

när en deltagare genomför ett beteende som inte går ihop med Kramis ramar. 

 

Foucault (2004) talar om att individer själva måste vilja det rätta, det är även precis 

detta Krami försöker göra genom att vägleda deltagarna mot det som anses vara rätt. 
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Konsekvenspedagogiken, som tidigare också nämndes, är alltså det 

styrningsinstrument som gör sig gällande inom Krami. Med konsekvenspedagogiken 

som grund ger Krami upplysningar om hur deltagarna bör bete sig på bästa lämpliga 

sätt i arbetssituationer men också olika sociala situationer. Varför Krami gör detta 

förklarar personalen på följande sätt:  

 

”Vi måste förstå att deras normvärld skiljer sig från vår normvärld. Men få de att 

förstå att deras normvärld inte fungerar med vår.” (Anställd) 

 

Med det citatet sagt kan Krami ses som en slags normändringsfabrik eftersom de vill 

visa att deltagarnas normer inte fungerar i samhället. Baier och Svensson (2009) 

menar att personer eller grupper som har en påverkan över normers tillkomst, i vårt 

fall Krami, med detta också har en påverkan på hur en människas, dvs. deltagarnas liv 

kommer att forma sig. De två förklarar vidare att normer tillkommer på olika sätt, de 

samhälleliga normernas, vilka gör sig gällande inom Kramis verksamhet, tillkomst 

kännetecknas av ”…ett medvetet formellt tillvägagångssätt” (Baier & Svensson, 

2009:100). Normerna skapas således på ett medvetet och formaliserat sätt genom t.ex. 

uppföranderegler (Baier & Svensson, 2009:100), där den sociala 

handlingskompetensen Krami arbetar med kan vara en sådan. Genom den sociala 

handlingskompetensen vill Krami visa på hur du som deltagare bör bete och uppföra 

dig och att det är detta du bör sträva mot. Hur deltagarna ska förstå dessa olika 

beteendekoder är, enligt personalen som intervjuades, genom konflikter och 

konfrontationer. Detta är det bästa sättet enligt dem, då deltagarna på det här viset 

själva får möjligheten att inse vad det är som har hänt i en viss situation och hur den 

situationen kan uppfattas av både individen själv men också hur individen kan 

uppfattas av andra. Dessutom ges det en möjlighet för individen att förklara sitt 

beteende och inte minst sitt handlande. Det är även på det här sättet som de nya 

normerna skapas.  

 

Personalen talade även om konflikter med deltagare på följande sätt:   

 
”Lära sig koderna, lärande om hur andra människor kan tänkas fungera. Lära sig 

samhällets förväntningar.” (Anställd) 

 



	   32	  

”Gyllene tillfälle för oss att jobba med de sociala normerna när en deltagare inte 

håller med, för då kan man konfrontera och se varför det är så.”(Anställd) 

 

”Vårt jobb är att ställa krav och förväntningar på deltagare hela tiden och konflikter 

blir när de inte når upp till dessa. Allt handlar om hur vi hanterar dessa, där är 

konsekvenspedagogiken i sin grund att konfrontera de i den normbrytande 

handlingen, inte bestraffa dem.” (Anställd) 

 

Dessa tre citat kan förklara att Krami sitter med makten till att definiera vilka normer 

som är rätt och vilka normer som är fel, alltså bestämma vad som är rätt och fel till 

sista instans. Detta genom den indirekta styrningen som ger deltagarna upplysningar 

om hur de kan få ett gott liv, enligt Krami. Vid konflikterna blir det således en som 

vet de rätta svaren, det vill säga Krami, som de andra, det vill säga deltagarna, i 

slutändan måste tillpassa sig till. Krami har bestämt deltagarens intresse men 

deltagaren ska själv inse att det är i hans intresse också, detta när han väl tillpassar 

sig.     

 

Även om deltagarna som intervjuades inte riktigt tänkte på vissa situationer som 

konflikter berättade de att de flera gånger fått tänka om sitt handlande efter att dem 

samtalat med personal på Krami. Att de nu har fått se sina situationer från en annan 

synvinkel och att de upptäckt saker och ting som de aldrig tidigare hade tänkt på. I 

ljuset av Foucaults maktteori (1976/2002) skulle detta förklaras som att deltagarna nu 

går mot det som skulle kallas en självreglering. Detta då deltagaren genom olika 

handlingsalternativ, som han fått av personalen, fått en erfarenhet, förståelse och en 

bedömning som gjort att han nu kan ha hand om sig själv i relation till det allmänt 

accepterade, som Krami vill att han ska. Deltagaren lär sig att bli en rationell 

människa, en homo economicus som Foucaults teori hade förklarat det, som nu vet 

vad som är bäst för honom. Bland annat ”Adam” gör en bedömning av sig själv där 

han säger följande: 

 

”De fick mig att tänka om. Istället för göra saker på mitt sätt, glömma allting och 

kasta det fick jag tänka hur jag handla.” (”Adam”) 
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Citatet förklarar att ”Adam”, och de andra två intervjupersonerna som hade liknande 

händelser, genom att tänka om sitt handlande blivit just den här rationella människan 

som vet vad som är bäst för honom själv och hans omgivning. Förklarar vi det utifrån 

Rose (1998) tankar om Foucaults maktteori, har deltagaren nu blivit en självstyrande 

individ eftersom han lärt sig nya sätt att förstå och reflektera över sig själv. Att Krami 

fått deltagarna att tänka om går tillbaka till att dem valde att gå under styrningen och 

gå under Kramis ramar. Detta gjorde deltagarna utifrån eget intresse eftersom dem 

likväl kunde valt att bortse från styrningen och protestera. Det är här 

maktförhållandena kommer in i bilden igen, eftersom Krami har makten till att 

definiera vad som är rätt och fel måste deltagarna tillpassa sig efter detta för att bland 

annat kunna uppnå sina mål. Istället för att protestera betedde sig deltagaren som en 

rationell aktör där han istället för att protestera insåg vad som var bäst för honom och 

kom tillbaka till styrningen.  

 

Följande citat visar på vad personalen gör när konflikter väl uppstår: 

 

”Det här med att inte man inte ska moralisera och säga vad de ska och inte ska göra 

är nyckeln i det hela. Utan utifrån konsekvenspedagogiken ställa upp olika scenarier 

till dem” (Anställd) 

 

”…försöker ge dem handlingsalternativ. Att fatta beslut som är genomtänka, beslut 

gynnar mig och min omgivning” (Anställd) 

 

”…hans egna process, han ska ta beslut och vara medveten om konsekvenserna som 

kan ske. hur tänkte du där, hur gör du där o.s.v.” (Anställd) 

 

De här tre citaten visar på att konflikterna som uppstår hanteras genom att personalen 

ger deltagarna olika handlingsalternativ. Handlingsalternativen ger personalen till 

deltagarna genom att dem har individuella möten när en konflikt sker. De här 

individuella mötena skulle i ljuset av Foucaults (2010) indirekta styrning ses som 

verktyg för att individen så småningom ska bli självreglerande och rationell. 

Handlingsalternativ blir alltså ett självregleringssystem som ska göra individen 

självreglerande genom att han förstår och reflekterar över sig själv. Det är ingen 

direkt maktutövning eller direkt styrning som säger åt deltagaren att han måste lösa 



	   34	  

sin situation på ett visst eller att han inte ska lösa situationen på ett visst sätt. Utan han 

får, innanför ramen som Krami satt upp, välja att handla som han vill. Utifrån 

handlingsalternativen gäller det då, om vi ser det med bruk av Webers förklaringar 

istället, att välja de alternativ som är bäst för att nå upp till sitt mål, dvs. gå efter den 

målrationella handlingen. Det är således en deltagares personlighet som blir ett 

projekt.      

6.3 Mål och värderingar 
I denna del analyseras temat mål och värderingar där det var tydligt att det både inom 

verksamheten fanns uppsatta mål för deltagaren. Men där också deltagaren hade egna 

mål. 

 

Som vi fått förklarat är Weber intresserad av att förstå meningen med ett socialt 

handlande och personalen som intervjuades talade ständigt om vikten av handlingarna 

deltagarna gör och även handlingarna deltagarna väljer att göra. Allting som 

deltagarna gör baseras på deras handlingar och deltagarna behandlas också utifrån 

handlingarna dem gör. Handlingarna i sig baseras sedan vidare på diverse olika 

företeelser. På Krami får deltagarna först och främst ett mål vilket är att finna, få och 

behålla ett arbete. Deltagarna har då här ett intresse vilket är arbete, eller har de också 

överbevisats att de har ett intresse, av Krami, om att få ett arbete. Dock måste 

deltagarna också tro på att det är deras eget intresse för annars hade inte Krami, eller 

den här indirekta maktformen, fungerat eller haft någon betydelse. Foucault 

(1974/2001) menar på att makt kan producera någonting, t.ex. kan makt producera 

handlingar. Krami kan utifrån det här sägas lyckas just för att de kan producera 

någonting, de producerar handlingar genom den sociala handlingskompetensen, de 

producerar normalitet genom att deltagarna ska lära sig att leva ett liv i det allmänt 

accepterade, de producerar eget intresse genom att deltagaren som individ måste ta 

ansvar för alla val han väljer att göra, de producerar även homo economicus, alltså 

rationella människor. Makt genom egenintresse fungerar således bättre än den 

disciplinära makten som hela tiden trycker på tvång och regimer, och som berättar för 

individen vad och hur den ska göra saker och ting. Krami, som då bygger på det egna 

intresset säger istället; du har det här valet och du får göra som du vill. Förutom målet 

om att finna, få och behålla ett arbete kan deltagaren också ha andra egna mål, vilka 

han kommer överens om med sin kontaktman. Redan här börjar den rationella 



	   35	  

människan växa då egna mål och beslut måste tas för deltagarens eget bästa. 

Deltagarna berättade att de hade följande mål: 

 

”Mitt mål är att avsluta min utbildning.” (”Jakob”) 

 

”Mitt mål är att få ett jobb.” (”Josef”) 

 

”…mina mål är att bli självförsörjande” (”Adam”) 

 

Vi kan alltså utifrån citaten se att de övergripande målen är liknande för våra tre 

deltagare, förutom dessa mål fanns där även mål om att t.ex. bli skuldfri, skaffa en 

bostad och att ens barn ska få ett bra liv. Deltagarna blir således homo economicus 

eftersom de blir produktiva och rationella samhällsmedborgare, vilket också är ett mål 

i sig, att deltagarna ska bli en del av samhället.  Eftersom målen finns går det med 

bruk av Webers idealtyper förklara att varje handling utförs för att nå de där bestämda 

målen. Deltagaren kommer tänka över vilka handlingar som är bäst och effektivast.  

 

Deltagarna vi intervjuade berättade att deras kontakt med Krami är regelbunden, 

”Adam” träffar sin kontaktman tre till fyra gånger i veckan, ”Josef” träffar sin två till 

tre gånger i veckan medan ”Jakob” träffar sin kontaktman varje dag, förutom de 

inbokade mötena har dem vardaglig kontakt med Krami genom telefon. När de är på 

dessa möten skriver de personliga brev och CV, ringer arbetsplatser och olika 

myndigheter för att få ordning på allting de behöver, dessutom ringer de Kronofogden 

för att få bukt med sina skulder. Alla dessa handlingar väljer de att genomföra för att 

kunna nå sina olika mål och de gör detta med Krami som ett hjälpverktyg. Krami 

presenterar olika handlingsalternativ för deltagarna och utifrån dessa handlingar kan 

de också välja vilka dem tycker är bäst. ”Adam” förklarar på vilket sätt det hjälper 

honom att ha kontakt med Krami genom följande: 

 

”Nej hjälper mig mycket mer när man träffas då slipper jag göra kriminella grejer 

om du förstår vad jag menar.” (”Adam”) 

 

Citatet förklarar vidare att deltagarna ska lära sig att vara och även bli behandlade om 

självständiga rationella människor, som dessutom ska lära sig att fatta beslut om de 
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rätta valen. Om Krami inte hade behandlat deltagarna som rationella människor med 

självständiga beslut, hade deltagarna heller inte kunnat se sig själva som rationella 

människor.  

 

Citaten som nämns här nedan visar vilken betydelse aktiviteterna, som anordnas på 

Krami, har för deltagarna, där deltagarna säger följande:  

 

”Man träffar människor som också vill, man kan inte göra något dumt eller något. 

Man känner man har ansvaret och även att visa respekt mot alla”. (”Adam”) 

 

”…spelar fotboll, lagar mat, inte bara jobb jobb jobb utan fria tider också. Det är bra 

man gör saker man aldrig gjort annars.” (”Adam”) 

 

”Motiverande att man är tillsammans med andra som blickar framåt och vill samma 

sak som en själv. Stor poäng med det.” (”Josef”) 

 

”Ser på dom också vad dom går igenom förstår du, påminner mig själv om vad jag 

gjort och att jag inte vill tillbaka dit.” (”Josef”) 

 

Dessa fyra uttalanden visar på att Krami med de olika aktiviteterna vill att deltagarna 

ska komma ut i samhället som en helhet. Det ska inte bara vara så att Krami hjälper 

deltagarna att få ett arbete och sen är deras arbete slutfört, för då hade dem lika gärna 

kunnat vara vilken arbetsförmedling som helst. Utan här sker det istället en 

normaliseringsprocess för deltagarna som genom aktiviteterna lär sig de olika sociala 

normerna som Krami anser sig göra gällande. Deltagarna handlar inte bara efter 

målen som finns i verksamheten och målen som finns för dem själva. Utan deltagarna 

handlar även utifrån de krav och förväntningar som ställs på dem av b.la. personalen. 

Personalen förväntar sig bland annat att deltagarna kommer i tid till aktiviteter och 

inbokade möten, visar engagemang, egen vilja, motivation och så vidare. Dessutom 

förväntar sig personalen att deltagarna följer det kontrakt som deltagarna skrivit under 

i början när de kom till Krami. Varför deltagarna överhuvudtaget väljer att skriva 

under det är kontraktet kan förklaras med den målrationella handlingen. Målet var 

som nämndes tidigare att finna, få och behålla ett arbete. Om deltagaren inte väljer att 

skriva under kontraktet, som b.la. säger nej till droger och kriminalitet, finns det heller 
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ingen chans för deltagaren att nå målet. Det här målrationella kommer genom Kramis 

arbete med deltagarna göra att det går över till ett värderationellt handlande istället. 

Deltagarna lär sig alltså att det finns ett värde med att handla utifrån det 

styrningsinstrument Krami använder sig av nämligen konsekvenspedagogiken, men 

också det nämnda kontraktet.  

 

6.4 Organisationen  
Den här delen kommer analysera temat organisationen där vi genom teorierna söker 

en förklaring till vilken betydelse Krami som organisation haft för deltagarna.  

 

Makt kan enligt Foucault (2010) bestämma hurdan ett fenomen ska förstås. 

Normvärlden kan vara ett sådant fenomen, det ligger makt i det sätt vi talar och 

förstår olika fenomen. Krami är den som bär på kunskapen om vad som är ett gott och 

normalt liv för deltagarna. Krami är dessutom den som har makten att ställa fram den 

här kunskapen som en universell sanning till deltagarna. Personalen hade också 

uttryckt att deltagarna klarar sig om de bara lär sig att förhålla sig till de regler och 

normer som finns i samhället. Där följande sades:  

 

”Majoriteten behöver bara lära sig att förhålla sig till de regler, normer och villkor 

som finns för att klara sig. Vi vill inkludera dom till samhället.” 

 

Eftersom det är Krami som innehar kunskapen men också övertygelsen presenterar 

dem med detta också hur deltagarna ska nå upp till det här goda livet.  Vi ställde 

frågan ”Vad anser du är ett gott liv för deltagarna på Krami?” till personalen där vi 

fick följande svar:  

 

”Att de känner att dom har ett lika stort värde som alla andra och blir behandlade 

med respekt” (Anställd) 

 

”Att dom kommer ut ur de negativa spiralerna som gjort att dom tagit mycket stryk.” 

(Anställd) 

”…allt det vi kan se i efterhand, det sociala, flickvän, familj, första lägenhet, skaffar 

bil, blir av med skulder, blir fri från myndigheter. Inte beroende längre.” (Anställd) 
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Deltagarna vägleds således att tänka och handla på ett bestämt sätt. Makten som 

produceras gör att det formas en bestämd social ordning för deltagarna. Därmed blir 

Krami också betydande för deltagarna eftersom det är Krami som producerar makten 

och därför också den ramen som deltagaren bör gå efter. Den indirekta 

maktutövningen är fortfarande någonting som deltagaren kan välja att styras efter 

eller bortse från den.  ”Jakob” berättade vilken betydelse Krami hade för honom 

genom följande:  

 

”…märkte hur jag förändrades som människa, det värderade jag mer än ett jobb.” 

(”Jakob”)  

 

Detta här citatet bekräftar Rose (1998) tankar om där individen blir självstyrande 

genom att denne har lärt sig nya sätt att förstå och reflektera över sig själv. Det är 

precis detta ”Jakob” har gjort och det var någonting han påpekade ett antal gånger 

under intervjuns gång, att han på grund av Krami fått genomgå en process där han 

ändrades som människa. Han berättade att förändringen av honom som människa var 

någonting som skedde i en successiv takt och att det inte var någonting han märkte av 

förrän han väl kom i en situation där han fick handla på ett annat sätt än vad han tänkt 

från början. Han förklarar förändringen såhär:  

 

”Det är KP (konsekvenspedagogiken) i sitt esse. Den tar dig bit för bit liksom sker 

successivt, du märker inte när skillnaden kommer, utan märker shit såhär var det inte 

innan, bemöter problem och motgångar på annat sätt. Istället för fuck it tar man tag i 

skiten.” 

 

Citatet kan hjälpa oss förklara att konsekvenspedagogiken verkligen blir ett 

styrningsinstrument som Krami använder sig av, då även deltagarna har fått sig en del 

kunskaper om den. Konsekvenspedagogiken har lyckats få deltagarna till att bli 

självreglerande individer, med andra ord att de nu har blivit rationella aktörer med 

självinsikt om sig själva och sina beslutstagande. Detta hade då inte varit möjligt om 

Krami inte såg alla deltagare som rationella människor. Krami ser att 

relationsskapande är av största vikt för att vinna tillit till deltagarna. På grund av detta 

väljer Krami att se varje deltagare som en individ med handlingsmöjligheter och inte 
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som en kriminell eller före detta kriminell. Det är just detta som går ihop med 

Foucaults tankar om homo economicus. Även personalen bekräftade detta genom 

följande citat: 

 

”Jobbar med deltagarna som dom vore ett blankt blad.” (Anställd) 

 

”Konsekvenspedagogiken är allt. Se dom som människor, individer. Inte som 

kriminella, osociala, sjuka. Inte sätta sig över dom utan behandla dom som 

trovärdiga ansvarfulla personer.” (Anställd) 

 

Krami jobbar alltså med deltagarna som ett blankt blad och därmed vill de genom 

indirekt maktutövning implementera normer till deltagarna. Krami, som tidigare 

nämnts, återspeglar samhället där arbete ses som en norm och är någonting som 

deltagarna behöver för att passa in. Då deltagarna vill passa in gör de arbete till 

målrationellt mål, där dem alltså, som rationella aktörer, väger fördelar och nackdelar 

till sina handlingar. Det indirekta Krami gör är att styra deltagarnas målrationella 

handlingar till traditionella handlingar. Traditionella handlingar blir någonting som 

deltagaren inte kommer tänka på att han gör längre, t.ex. gå upp på morgonen äta 

frukost, klä på sig, borsta tänderna för att sedan gå till praktiken, arbetet eller skolan. 

Detta är ingenting individen resonerar över utan det blir någonting normalt, och 

någonting han gör automatiskt, att stiga upp på morgonen för att komma i tid till 

jobbet. Genom att den målrationella handlingen går över till traditionella handlingen 

blir det disciplinärt in i governmentality. Detta eftersom Kramis dels legitima 

maktutövning, sett från Webers förklaringar, dels indirekta maktutövning, sett från 

Foucaults förklaringar, får deltagarna att handla i enighet med hur samhället är 

uppbyggt. Detta utifrån att det är till individens fördel och därmed även till samhällets 

fördel, eftersom deltagaren går enligt normerna i samhället och därmed också minskar 

sin chans för återfall i kriminalitet. Det blir ett styrningsobjekt som gynnar politiken 

för att förebygga kriminalitet, samtidigt som det är för individens bästa genom att 

implementera normer. Dessutom blir det ett styrningsinstrument för att nå mål att 

förebygga kriminalitet genom att deltagaren ska finna, få och behålla ett arbete, vilket 

även detta ligger i samhället intresse men också individens. Som Foucault hade 

beskrivit det, är det nu politiken går in i governmentality då ansvaret har skjutits från 
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staten till individen och där det ligger i allas intressen om att de målrationella 

handlingarna går över till de traditionella.  

 

7. Avslutande diskussion  
I denna sista del presenteras studiens slutsatser. Därefter förs det en slutdiskussion 

där det även kommer ges förslag till vidare forskning.    

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur Krami för män i Malmö arbetar 

med återanpassning för kriminellt belastade män. Där vi även ville undersöka vilka 

mål och förväntningar som finns hos de anställda och deltagarna kring Kramis 

återanpassningsarbete. Samt undersöka vilka faktorer som leder till att Krami lyckas 

med sitt arbete och vilka hinder som kan finnas på vägen. Vi är medvetna om att tre 

deltagare och tre anställda inte kan ge hela bilden av verksamhetens 

återanpassningsarbete. Men vi tror likväl att det kan förklara mycket då det följde det 

en röd tråd genom intervjuerna som gjorde att fyra tydliga kategorier växte fram, 

nämligen våra teman och mönster, att styra sig själv, konflikt, mål och värderingar 

samt organisation. De här fyra kategorierna gör det möjligt för oss att förklara 

frågeställningen och syftet, samt där dem är till hjälp för att beskriva verksamheten 

som helhet. Intervjupersonerna skapade tillsammans bilden för vad Krami är, vilket 

också gör det möjligt för oss att analysera och dra en slutsats. Vi kommer i den här 

avslutande delen försöka knyta ihop alla delar genom att ge svar på våra 

frågeställningar utifrån vår empiri.  

7.1 Återkoppling till syfte och frågeställningar 
I inledningen hade vi två stycken frågeställningar som togs upp och där vi nu ska vi 

sammanfatta ett resultat utifrån dessa två samt vårt syfte. Den första frågeställningen 

vi hade var följande: ”Vad sker i mötet mellan anställda och deltagare på Krami för 

män i Malmö gällande deras mål och förväntningar kring återanpassningsarbete, och 

kan mötet ha en betydelse för återanpassningsarbetet?”  

 

Till en början kan vi konstatera att det tydligt framgick av deltagarna som vi 

intervjuade att den egna viljan och den egna motivationen var den avgörande faktorn 
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för att en förändring av dem skulle ske. Om de själva inte är redo för en förändring är 

Krami heller inte redo för dem. Även personalen som intervjuades betonade att det är 

viktigt att deltagaren har en egen vilja till att vara på Krami och därmed också följa 

den gemensamma överenskommelsen dem emellan. Här möts alltså deltagarna och de 

anställda halvvägs vad gäller den egna viljan och den egna motivationen hos 

deltagaren. Mötet som deltagarna har med Krami visade sig också vara av stor 

betydelse vad gäller återanpassning för deltagarna. Detta då Krami, utifrån 

konsekvenspedagogiken betonar vikten av att alla individer är av lika värde. Ingen 

deltagare ses som kriminell, före detta kriminell, sjuk o.s.v. utan som en individ som 

ska få ta sin plats i samhället. Betoningen ligger dock fortfarande på att det är 

individens egen process där han ska återanpassas till samhället. Men att Krami finns 

där som ett stöd med vägledning inte bara ut till arbetsmarknaden, utan även 

vägledning till samhället. Detta gör att vi kommer in på personalens bemötande och 

stöttning som var två faktorer av stor vikt för deltagarna. Det betydde mycket för dem 

att det fanns någon där som trodde på att de kunde lyckas i livet. Mötet har således en 

betydelse för deltagarna, att de klarar att se sig, utifrån Foucaults begrepp, själva som 

rationella människor just eftersom de blir mötta som rationella människor. Krami ser 

inte deltagarna som avvikare, onormala, stigmatiserade, utan de möts som rationella 

människor och därmed produceras också den rationella människan.  

 

Målet som Krami har, att alla deltagare ska finna, få och behålla ett arbete, var ett mål 

som stämde överens med våra tre deltagare. Genom att deltagarna blev inkluderade i 

det här målet kunde dem nu tillsammans också arbeta mot samma mål där deltagarna 

lärde sig det sociala på vägen. Målen blev viktiga för deltagaren eftersom han nu hade 

någonting att förhålla sig till och någonting han ville nå upp till.  

 

Den andra frågeställningen vi hade var följande: ”Kan man förstå hur Krami för män 

i Malmö lyckas i ljuset av Foucaults teorier om biopolitik och governmentality?”. Ett 

kort svar på detta är, ja det kan vi göra. Vi kom fram till att konsekvenspedagogiken 

passar väl överens med Foucault. Detta då konsekvenspedagogiken, likväl som 

Foucaults teori, fokuserar på att en individ bör bli självreglerande med en 

självuppfostran. Konsekvenspedagogiken skapar ramar och förutsättningar för att 

detta ska vara möjligt, och sett det i ljuset av Foucaults teori är 

konsekvenspedagogiken ett klassiskt styrningsinstrument. Personalen betonade ett 
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flertal gånger att konsekvenspedagogiken är allt, konsekvenspedagogiken är det som 

gör arbetet möjligt och också det som gör att Krami faktiskt lyckas. Genom 

styrningsinstrumentet lyckas Krami skapa en normalitet för deltagarna som skapar en 

möjlighet för en återanpassning genom att Krami t.ex. ”producerar handlingar” om vi 

ser det utifrån Foucaults teorier. Den här normaliteten kopplades också ständigt 

tillbaka till det som nämndes i början, nämligen den egna processen. Krami kan inte 

lyckas om en individ inte själv ser till att söka jobb, att komma på möten o.s.v. Den 

här självreglerande individen blir således en av de största anledningarna till varför 

Krami lyckas. Men även konsekvenspedagogiken som med sina mål om att individen 

ska bli självreglerande från början spelar in till stor del. Liksom den tidigare forskning 

som vi nämnt i studien kan vi visa på att Krami lyckas med sitt återanpassningsarbete. 

Där vi till skillnad från den tidigare forskningen som inte kunnat reda ut varför Krami 

lyckas (se b.la. Nordén, Fors & Damsten 2013), kunnat göra just det, förklara på 

vilket sätt återanpassningsarbetet lyckas.   

 

Syftet med studien har alltså varit att undersöka hur Krami för män i Malmö arbetar 

med återanpassning för kriminellt belastade män. Det har vi sett att de gör genom att 

de ser till att varje deltagare som vi intervjuade hade fått ett jobb genom Krami, vilket 

i sig är ett lyckande för Krami. Men det är inte bara arbetet som har varit utav vikt 

utan återanpassningen lyckas eftersom Krami ser, utifrån konsekvenspedagogiken, till 

att deltagarna får en möjlighet till att bli en del av samhället igen. Deltagarna var 

eniga om att det skedde en förändring med dem tack vare Krami. De var också eniga 

om att aktiviteterna som genomfördes på och utanför Krami var någonting de aldrig 

annars själva hade gjort och att aktiviteterna hjälpte deltagarna. De ser nu ett värde 

med att vara en del av samhället som de tidigare inte hade något intresse för.  

 

7.2 Egen reflektion och förslag på vidare forskning 
Under studiens gång var det ett flertal frågor som vi började diskutera vidare. Den 

frågan som vi ansåg var av stor vikt var: ”varför finns inte Krami för män över 35 

år?”. Ett svar på den frågan kan antagligen handla om resurser, som vi nämnt tidigare 

är Krami inte en stor verksamhet med många anställda därför tar de också bara in ett 

bestämt antal deltagare per år. Men fortfarande tror vi att det finns ett behov för de 

män som är äldre än 35 år, som villa komma ur sin kriminalitet och skapa sig ett 
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laglydigt liv med ett arbete, att få hjälp. De som är äldre än 35 blir alltså exkluderade 

från hjälpen som kan fås enbart på grund av sin ålder och ingenting annat. Det skulle 

därför också vara av intresse att undersöka vilka möjligheter det finns för Krami att 

utvecklas vad gäller att kunna ta emot alla vuxna män som vill och behöver hjälp med 

återanpassning till samhället. Men även att det finns fler verksamheter som riktar sig 

mot kvinnor.  

 

Någonting annat som vi tror skulle vara av intresse att forska vidare om är vilken 

påverkan samverkan, som finns mellan myndigheterna, kan ha på att Krami lyckas 

med sitt återanpassningsarbete. Detta då personalen som vi talade med berättade att 

samarbetet som finns mellan myndigheterna är någonting som är av vikt. Att om 

myndigheterna inte samarbetar fallerar också hela verksamheten, i och med att den 

bygger på myndigheterna. Därför tror vi också det skulle vara av intresse att se vidare 

på djupet varför myndigheterna väljer att vara med i denna samverkan och vad den 

leder till.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev  
Hej! 
 
Vi heter Iman Eneim och Irma Jukovic, vi är två studenter som studerar 

Kriminologiprogrammet på Lunds Universitet. Just nu håller vi på att skriva en C-

uppsats på sjätte termin som ska handla om hur deltagare och personal från Krami för 

män i Malmö uppfattar återanpassningsarbetet som sker.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur Krami för män i Malmö arbetar med 

återanpassningen till samhället för kriminellt belastade män. Vi kommer ställa frågor 

om hur Ni som deltagare eller personal tycker att arbetet fungerar och om Ni tycker 

att det är rätt tillvägagångssätt. Vi kommer även ställa frågor om 

konsekvenspedagogiken och vilken betydelse den haft för Er.    

 

Ni som väljer att ställa upp på vår intervju har valfriheten att välja vilka frågor som 

ska besvaras. Ni kan även närsomhelst under intervjuns gång välja att avbryta den. 

Om ni väljer att avbryta intervjun kan ni, om ni vill, be oss att inte ta med någonting 

av det som ni besvarat. Tillbakadragande av ert deltagande kan även ske efter att 

intervjun ägt rum genom att kontakta oss.* 

Alla uppgifter i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att 

intervjupersonerna inte kommer kunna identifieras av någon annan. Resultatet av våra 

intervjuer kommer användas till vårt undersökningsändamål och kan komma att 

publiceras offentligt.  

 

När uppsatsen är sammanställd kommer ni även erbjudas att ta del av den 

färdigställda rapporten.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Iman Eneim och Irma Jukovic 

 

 

 

 

*Kontaktuppgifter: eneimiman@gmail.com och irmajukovic@hotmail.com 
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Bilaga 2 – Intervjuguide personal  
• Vilken roll har du på Krami för män i Malmö?  

• Vilka är dina arbetsuppgifter?  

• Använder du dig av konsekvenspedagogiken i ditt arbete? I så fall, hur 

använder du dig av den? Ge exempel. 

• Hur ser en typisk dag ut på Krami?  

• Vad är en bra dag på Krami? Varför är det en bra dag?  

• Vad är en dålig dag på Krami? Varför är det en dålig dag?  

• Vad anser du är ett gott liv för deltagarna på Krami?  

• Vilka förväntningar har du på deltagare som är inskrivna i Krami?  

• Vilka mål har du på deltagare som är inskrivna på Krami? 

• Finns det några hinder för dina förväntningar och mål? Vilka hinder är dessa i 

sådana fall? 

• När anser du att du lyckas med ditt arbete? Vad upplever du leder till 

lyckandet? Ge exempel på när detta har skett. 

• När anser du att du misslyckas med ditt arbete? Vad upplever du leder till 

misslyckandet? Ge exempel på när detta har skett. 

• Vad gör ni när, eller om, det uppstår konflikter mellan de anställda och 

deltagarna? Varför uppstår det konflikter? Ge exempel på en konflikt som 

uppstått. 

• Hur viktig anser du att konsekvenspedagogiken är i återanpassningsarbetet 

med deltagarna? Varför? Ge exempel på när den har varit viktig.  

• Anser du att konsekvenspedagogiken hjälper kriminellt belastade män med 

återanpassning till samhället? Hur?   

• Påverkar myndigheternas samverkan Kramis återanpassningsarbete? Om ja, 

varför anser du detta?  

• Har du några övriga synpunkter på Krami och dess lyckade arbete?  
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Bilaga 3 – Intervjuguide deltagare  
• Hur länge har du varit inskriven på Krami för män i Malmö?  

• Vad fick dig att söka till Krami?  

• Har du någonsin blivit utskriven från Krami?  

o I så fall varför?  

• När sökte du tillbaka?  

o Vad skedde i ditt liv då?  

• Vilka förväntningar har du på Kramis arbete?  

• Vad är ditt mål med att delta i Krami?  

• Vad innebär det för dig att lyckas? Ge exempel.  

• Har förväntningarna uppfyllts eller ändrats under din tid på Krami? Hur i så 

fall? Ge exempel. 

• Hur ofta träffas du med personalen på Krami? Hjälper kontakten med Krami 

dig att utvecklas? 

• Vad sker när du träffar personalen? Vad gör ni då?  

• Hjälper kontakten med Krami dig att utvecklas? Hur då? Ge exempel. 

• Hur ser en bra dag ut för dig? Vad är det som är bra?  

• Hur ser en dålig dag ut för dig? Vad är det som är dåligt?  

• Hur ser en vanlig dag på Krami ut för dig?  

• Hur ser en vanlig dag ut för dig utanför Krami?  

• Vad gjorde du en vanlig dag för fem år sedan om du jämför med vad du gör 

nu?  

• Anser du att Kramis arbetssätt hjälpt dig att komma ut på arbetsmarknaden 

och ett socialt liv? Ge exempel på vad de har gjort och hur det har förändrat 

saker från hur det var tidigare. 

• Vad är bra med arbetssättet? Ge exempel.  

• Vad är mindre bra med arbetssättet? Ge exempel.  

• Har du andra synpunkter på Kramis arbete?  

 

 

	  


